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८‹ शातकोरिप्रविस्ताराह्क्ष्मीतन्त्रमहाणेवात् । । 
अयं सारः समुदधत्य ल्िग्धया दितो मया ॥ ° 

८५ रहस्यानेकसंभेदं नानावाक्योपरोभितम् । 
लक्ष्मीतन्त्राहयं सम्यक् सद्यः प्रयायकं नृणाम् ॥ ” 

(रष्मीतन््रम् ४४-५२ ; ५१-४) 
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उपोद्घातः 

१. आगमाः 

आगमो नामानादिसंपरदायसिद्धगुख्रिप्यपरंपरोपदेशक्रमागतः रास्रसंदर्मः । आगमशब्दो वैदि- 
कानिवावैदिकानप्यागमान् क्रडःकरोति । तत्रावैदिका बोद्धा्यागमाः । वैदिकास्तु वेदा इतिहासपुराणानि 
तन्त्राणि च । वेदा निगमापरप्यांयनामानः चऋगादिभेदाश्चतुर्विधाः प्रसिद्धाः । इतिहासपुराणानि महाभारत- 

पद्मादीनि । आगमापरनामानि तन्त्राणि रैवदशाक्तवेप्णवमेदेन त्रेधा मिद्यन्ते । तत्र प्रथमे कापारकालमुख- 
पारुपतरीवमेदेन चतुधा भवन्ति । तत्रापि चरमे कादमीरदवसिद्धान्तमेदेन द्विषा मियन्ते । सं्वैऽपीमे 
शेवागमाः शिवपारम्यं रिवपूजादिकं च प्राधान्येन प्रतिपादयन्ति । कार्मीरागमाणामुत्तरदेरोष्वेव प्रचुरः प्रचारः ; 
कचिदक्षिएदेरोप्वपि । दैवसिद्धान्तागमानां तु दक्षिणदेरोप्वेव प्रचारः । शाक्तागमा दक्षिणाचारवामाचारमेदेन 
द्विविधा ` भवन्ति । दक्षिणाचारः प्रायेण वैदिकमागानुसारी । वामाचारस्तु वैदिकमापरिअष्ट इति वदन्ति| 
तथा चाह मास्कररायदीक्षितः--“ वामाः वाममागरताः । पञ्चयज्ञादिविसखेपकतात् कुसिता इति वामकाः 
(ररितासहस्रनामभाप्यम् , शो. २२५) इति । उभयेऽपीमे शक्तिपारम्यं राक्तिपूजादिकं च विदरोषतः प्रतिपाद- 
यन्ति । वेप्णवागमाश्च वेखानसपाश्चरात्रमेदेन द्विविधा मवन्ति । उमयेऽपीमे विष्णुपारम्यं विष्णुपूजादिकं च 
प्राधान्येन प्रतिपादयन्ति । 

| २. वैखानसपाच्वरात्रयोस्तारतम्यम् 

 वैखानसप्रक्रियायां वेखानससूत्रिणां द्विजानामेवाधिकारः ; नान्यसूत्रिणां नाप्यद्विजानाम् । भगवान् 
वैखानसो हि आपस्तम्बबोधायनादिवत् यजुःखाखानुसारी श्रोतगरृहयधर्मसूत्राणां रचयिता । तदीयुत्रेषु भगवतो 
नारायणस्य पूजां संग्रहेण प्रतिपादितामवरम्न्य भृगुमरीच्यादयो महषयो विस्तरेण भगवद्यूजां प्रतिपिपाद- 
यिषवो विविधानागमग्रन्थानरचयन् । ते च भृगुसंहिता, मरीचिपररः, आनन्दसंहितेत्यादिनान्ना प्रथन्ते । 
अतो वैखानसप्रक्रियायां ये किरु पितृपितामहा दिवंशापरपरया वेखानससूत्रसंबन्धिनो वैखानससूत्रोक्तपरक्रिययेव 
जातकर्मनामकरणादिसंस्कारान् कुर्वते तद्क्तथमांश्चानुतिष्ठन्ति, तेषामेवाधिकारः, नान्येषामिति व्यव्यितिः । 
यथोक्त श्रीप्रभरसंहितायाम्-- 

८८ वेखानतषिर्देवि ब्रह्मणो नखनिःस॒तः | 
हिमवच्छिशवरे रम्ये गङ्खाद्ररि तपस्यति ॥ 



टक््मीतन्त्रम् 

पाश्चरात्रस्मं शाघ्ं मत्पूजाथं करिष्यति । 
तच्छिष्या भ्गुमुख्या वे वेखानसमुनीरितम् ॥ 
शाल्लं वेखानसं नाम ह्यधीय मुनिपुंगवाः । 
तच्छाच््ोक्तविमानानि बिम्बानि द्याल्यानपि ॥ 

तच्छाल्लेण प्रतिष्ठाप्य प्रूजयिप्यन्ति वे रमे । 
एवं दीवादिशाघ्राणि भविप्यन्ति च भूतले ॥ 
तदाराधकमर्व्यश्च तच्छाघ्नेण च दीक्षिते । 
एतच्छाखरान्यसिद्धान्तदीक्षितेरन्यगोत्रिभिः । 
मन्त्रसिद्धान्तविम्बानि न स्पृ्येरन् कदाचन ॥ 

(अ, ५०, शो. ( ६०- १६५) 

इति । पाश्चरात्रपक्रियायां तु स्वार्थे गृहार्चायजने सर्वेषामधिकारः । परार्थं देवाख्ययजने तु, ये किंरु प्रसिद्धेषु 
देवालयेषु व॑रापरंपरया दीक्षाविरोषपुरःसरं समाराधनेऽधिक्कृताः, तद्रंशाजानामेव मुख्योऽधिकारः ; अन्येषां तु 
गौणोऽधिकार इति संप्रदायः । उभयेषामपि दीक्षाविरोषोऽवर्जनीयः । अद्यतनः रिष्टाचारोऽप्येवमेव । आह च॑ 
भगवान् व्यासः पच्चमान्नायमूते महाभारते-- 

८“ ब्राह्मणेः वेश्यं; शुद्ेश्च करतटक्षणेः । 

अचंमीयश्च सेव्यश्च नित्ययुक्तः स्वकमसु ॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकषणेन यः | 
द्वापरस्य युगस्यान्त आदौ कलियुगस्य च ॥ "‡ 

(भीप्मपव, ६६-३९., ४०) 
इति । तथा म्रन्थान्तरेऽप- 

८ कर्मवाड्मनसेः सम्यग्मक्तानां परमेश्वरे | 
चतुर्णामधिकारो वे प्राप्ते दीक्षाक्रमे सति ॥ ? 

(सात्वतसंहिता, २-११) 

इति । अत्र हि ् रह्मणैरित्यादिना गेत्रपवरसूत्रादिविदोषानुषटेखेन सर्वषां ब्राह्मणादीनामधिकारः प्रतिपादितः । 
पराथर्यजने तुं विप्राणामेवाधिकारः, नान्येषामिति पाद्मसंहितायासुक्तम् ; यथा-- 

८८ पराथयजनं कुयुविप्रा मुख्यानुकल्परयो. । 

नेवाधिकारिणो गौणा दीक्षासंस्कारवजिताः ॥ "` 

(चर्यापादः) {+८} 

इति । 



उपोद्वातः 3 

३. जामच्ाना प्रामाण्यम् 

पूर्वोक्तानां त्रिविधागमानां प्रामाण्ये किं सर्वेषामप्यासिकानां महर्षीणामाचार्याणां चैकमव्येन संप्रति- 
पत्तिः, उत केषाचित्समसि विप्रतिपत्तिरिति विम्य, शैवागमानां शाक्तागमानां च विषये तततत्तन््रनिष्ठा एत्र 
प्रामाण्यमभ्युपगच्छन्ति, नेतरे । निखिर्धर्म्येयतया सरवैरप्याचर्थैः परिग्रहीतो भगवान् बादरायणः शारीरके 
शाखे पाडुपताधिकरणे “ पल्युरसामञ्ञस्यात् ' (२-२-३५) इत्यादिना देवागमानां श्रतिविरोधात् अप्रामाण्य- 

मातिष्ठतेति नैतदपहवाहैम् । तुल्यन्यायतया शाक्तागमानामप्यप्रामाण्यमेव तदभिमतमित्यवगम्यते । वैप्णवा- 
गमानां विषये तु वैखानसागमसंप्रदायस्य परमभागवतवेखानसमुन्युपन्ञतवात् तदनुसारिवाच भृगुमरीच्यादि- 
संहितानां वेदविरोधगन्धाभावात् सर्वथा युप्रतिष्ठितमेव प्रामाण्यम् । 

पाश्चरात्रविषये तु भवति केषांचित् विप्रतिपत्तिः । तथाहि-तत्र शाखे “ वाुदेवात् संकर्षणो 
नाम जीवो जायते ' इति वेदविरुद्धाया जीवोतपत्तरमिधानात् अवैदिकमिदं पारपतादिवत् अप्रमाणमेवेति 

केचिदभिप्रयन्ति । व्याचक्षते च स्वाशयानुगुणं शारीरकसूत्रसथसुत्पतत्यसंभव।धिकरणम् । पाश्चरात्रिणस्तु तस्य 

राखस्य वेदविरोधगन्धाभावात् सर्वतोमुख प्रामाण्यमातिष्ठन्ते । आचक्षते च-- “* संकषेणो नाम जीवो जायते 
दति वचनं न जीवोत्यत्तिप्रतिपादनपरम् ; तसिन्नेव चाखरे “स हनादिरनन्तश्च परमार्थन तिष्ठति, 
(परमसंहिता, २-१९) इत्यादिना जीवोत्पतिप्रतिषेधात् । कितु जीवामिमानिसंकर्षणास्यमगवदवतारपरमिदं 
वचनम् । भगवदवताराश्च ^“ अजायमानो बहुधा विजायते ' (तैत्तिरीयारप्यकम् , ३-१३-१) इत्यादिश्चतेः, 

(^ अजोऽपि सन्त्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । 
प्रक्रति स्वामपिष्ठाय सभवाम्यात्ममायया ॥ ̀" 

(भगवद्रीता, ४-६) 

इत्यादिस्मृतेश्च संमता एव । अतः सर्वथा प्रमाणमेवेदं शासरमिति । व्याकुर्वन्ति च स्वसिद्धातानुगुं 
दारीरकमुतपत््यसंभवाधिकरणम् । एवं सर्वथा युप्रतिष्ठितं पाञ्चरात्रपामाण्यममिसंधायेव न्यायमज्ञर्यामाग्रममामाण्य. 

प्रकरणे जयन्तभट्रोऽप्याह्-- 

८ पाञ्चरात्रेऽपि तेनेव प्रामाण्यमुपवणितम् । 
अप्रामाण्यनिमित्त हि नास्ति तत्रापि किचन.॥ 

(अहिकम् ; ४) 
इति । भामतीकारोऽपि ओडकोमि पाश्चरात्रमतानुसारिणं मन्यते । तथा चाह, ““ उक्करमिप्यत एवं भावादिव्योड- 

छेमिः ” इति सूत्रमाप्यन्याख्यानावसरे ओडलेमिमतं निरूपयन्--““ यथाहुः पाश्चरात्रिकाः-- 
स्रा मुक्तमद रव स्पाजावस्य च परस्य च। 

मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति मेदहेतोरभावतः ॥ ? 
(१-४-२१) 

इति । 



टष््नातन्नम् 

४. पाद्वरात्रस्य वेदमृलकत्वम् 

न केवलमस्य शाखस्य वेदाविरोधितवम् , किंतु वेदमूलकत्वेन तदनुरोधित्वमपि । तथा चोक्तम्-- 

^ ्रतिनूलमिदं शाखं प्रमाणं कल्पूत्रत् ' (मार्कण्डेयसंहिता, प्र. ६) इति । विष्णुतनत्र--“ शरुतिमूलानि 
तान्येव पाश्चरात्राणि पङ्कज” (१-२६) इति । विष्णुसंहितायामपि-- 

‹° वेदमूलकतया तन्त्रमाप्तमृटतयापि च | 
पुराणवत् प्रमाणं स्यात् तथा मन्वादिवाक्यवत् ॥ 

(पटलः, २-११) 

इति । 
तथा पारमेश्वरे सनकं प्रति भगवता वायदेवेन. 

८५ श्रुत्वेव प्रथमं शालं रहस्यान्नायसङ्ितम् । 
दिव्यमन्त्रक्रियोपेतं माक्षेकफल्टक्षणम् ॥ 
भूयः संचोदितात्तस्मात् तेन छखोकहितेषिणा । 
श्रुतं विस्तरतः शाखं भागमोक्षप्रदं दहि यत् ॥ 

सात्वतं पोपकरं चव जयाख्येत्येवमादिकम् । 
तत्सव विदितं सम्यक् राण्डिल्यस्य महात्मनः ॥ ̀  

(ज्ञानपादः, अ. १, छो. १६-१९) 

इति भगवतः संकषणात् शाण्डिल्येन रहस्यान्नायशाखस्य तन्मूल्कसात्तपोप्करजयाख्यपाश्वरात्रसंहितानां 
चाध्ययनं प्रतिपादितम् । रहस्यान्नायरन्देनेैकायनवेद एवाभिधीयते । तथाहि ईश्वरसंहितायाम्--“ आद्यमे- 
कायनं वेदं रहस्या्नायसंत्ञितम् '› (२१-५२१) इति । पारमेश्वरेऽपि-- 

८" आदिष्टोऽहं भगवता भवदर्थं तपानिघे | 
इत्युक्त्वाध्यापयामास वेदमेकायनाभिघम् ॥ 
मूलभूतस्तु महता वेदव्क्षस्य यो महान् । 
सद्भह्मवासुदे वाख्यपरतत्वैकसंश्रयम् ॥ "' 

(ज्ञानपादः, अ. १, छा. ३२, ३३) 

हृति सनकेन शाण्डिल्यसकायात् एकायनवेदस्याध्ययनमुक्तम् । पन्थ तत्रैव सनकं प्रति ाण्डिल्यः 

साक्षात् संकषणाहयक्तात् प्राप्त एष महत्तरः । 
एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सात्वतो विधिः ॥ 



उपोद्वातः 

दु विज्ञेयो दुष्कर श्च प्रतिबुद्धेनिषे्यते | 
मोक्षायनाय वे पन्था एतदन्यो न विद्यते ॥ › 

(ज्ञानपादः, अ. १, छो. ५६, ५७) 
इति । एव श्रीप्रभसंहितायाम्-- 

८८ नमः श्रीवासुदेवाय सच्विदानन्दमूतयं । 
एकायनत्र्यौ यस्तामुपादिक्षच्दियं प्रमुः ॥ 
नमः श्रीवत्सवासिन्ये या जगतप्षेमहेतवे | 
एकायनमुपादिक्षदे कताय महात्मने ॥ 

(अ. १, छा. १, २) 
इति । तत्रैव चान्यत्र 

‹‹ वेदूमेकायनं नाम वेदानां रिगसि स्थितम् | 

तदथक पाश्चरात्रं मोक्षदं तत्करियावताम् ॥ 
यस्मिन्नका मोक्षमार्गो वेदे प्राक्तः सनातनः | 
महाराधनरूपेण तस्माद कायनं भवेत् ॥ : 

(अ. २, छा. ३८, ३९) 

इति । तथा पारमेश्वरे 

८८ तस्माद् कायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः 

श्वेतद्वीपे पुराधीता नारदेन सुरपिणा ॥ ?› 
(ज्ञानपादः, अ. १, छा. ५८) 

हति नारदेनैकायनाध्ययनं प्रतिपादितम् । तथा रलत्रयमिति प्रसिद्धाय सात्वतपोप्करजयाख्यसंहितादु भगवतो 
वासदेवस्याराधनविधौ पटनीयेषु वेदेषु ऋग्यजुःसामभिः साधमेकायनस्यापि पाटः प्रतिपा्यते । न केवरं 
पाश्चरात्रगरन्येष्वेवैकायनवेदस्य नाम्ना निर्देशः, कितु त्रथ्यन्तेप्वपि। यथा छान्दोग्ये मूमविदयापरस्तावे 
सन्छमारं प्रति नारदवचनम्--“ ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यनुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुथमितिहासपुराणं 

पञ्चमं ॑वेदानां वेदं पिव्यं रादि दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्याम्'' (७-१) त्यादि | 
तथा का्मीरकेणोत्पलचार्थेण स्वकीयस्पन्दप्रदीपिकायां पाश्चरात्रश्रतिरिति पाश्चरात्रोपनिषदिति च निर्दिद्य 
कतिपयवाक्यान्युदाहतानि । तानि च णकायनवेदस्थान्येव भवितुमन्ति । तदेवमुदाहतैम्तरस्थवाक्यैरप्येकायन- 

वेदस्य चिरन्तनी प्रसिद्धिरवगता । अध्येतृपारंपयैविच्छेदेनाधुना तम्य विपः सरणीयतादशा च समापत्ति 

नेदमस्येव्, वितु बहूनामपि वेद॒शाखानामिति प्रामाणिकः पन्थाः । कादभीरागमप्रामाण्ये एकायनवेदस्या- 
पीरषेयत्ं प्रसाधितमिति यामुनाचरयैरागमप्रामाण्ये उक्तम् । भोजराजब्ूदेवाचायवासुदेवस्वाम्यादिमिरषीम् 



¢ ठक््मीतन्त्म् 

वेदभागमधिक्कत्य मन्थाः प्रणीता इति पाश्चरात्ररक्षायामुक्तम् । परंतु नैते मन्था अघुनोपरुभ्यन्ते ! पकाणव 

शाखामहिमसंग्रहास्ये ग्रन्थे नागेरोन एकायनवेद) मूख्टाखेति प्रथिता कष्वशाखेति वणितम् ; यथा - 

८८ इयं शुङ्यजुःराखा प्रथमेयमिधीयते । 
मूटशाखेति चाप्युक्ता तथा चेकायनीति च ॥ 
अयातयामयजुषा तथा मोक्षेकसाधिका । 
इत्यायनेकनामानि सन्यस्यास्तत्र तत्र वे ॥ 
तत्तननामनिमित्तानि युक्तियुक्तानि भूरिराः। 
कथितानि च माहात्म्ये तत्तदाख्यासु शोभते ॥ 
भारते रान्तिपर्वाख्ये त्रिधा प्रोक्तोऽयमुत्तमः । 
समभाश्वस्ंमवाख्येष् पवस्वपि तथोदितः ॥ ?› 

८८ कार्णवी शाखामधीयानान् वेदवेदान्तपारगान् | 

सुस्करय दीक्षया सम्यक् सात्वतायुक्तमागतः ॥ ̀ ? 
५२ १-५.५.१ 

युक्तम् । 
बेदमूलकत्वाविरोषेऽपि मन्वादिस्मृतीनां कर्मकाण्डोपत्रृहणरूपत्वं, तन्त्राणां तु ब्रह्मकाण्डोपवृहणरूप- 

त्वमिति विरोषः । एवं पाश्चरात्रागमाणां वेदिकत्वेऽपि, पूर्वनिर्दिष्टेन “ ब्राह्मणः क्षत्रियस्य; इत्यादिप्रमाणेन् 
पाश्चरात्रपक्रियया शद्रसाप्यचेनाविधिस्तु न विस्प्यते। अनया विरोष्रस्मृत्या तस्यापि वादेवार्चना- 

रूपकमविरोषेऽधिकारोऽङ्गीकरणीयः । कथमन्यथा ““ हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य, हविष्कृदागहीति राजन्यस्य, 

हविष्कृद् ् रवेति वैद्यस्य, हविष्कृदाधावेति शरस्य '” (आपस्तग्बश्रोतसूत्रम्, १-१९-९) इति श्रोते कर्मणि 
शुद्रस्याधिकार उच्यमानः संगच्छताम् कथं वा ^“ सत्यं वद्, धमं चर्, मातृदेवो भव ' (तैत्तिरीयोपनिषत् , 

१-२) हत्यादिमिर्विहितानां सत्यवदनादीनां शूद्रध्मलमपि । सत्यवदनादीनां सामान्यधर्मत्वेन वैदिकमन्त्रो्ारणा- 
नपेक्षतवेन च न दोष हति चेत्, तुल्यमत्रापि । भगवत्पूजा हि सर्वसाधारणी पाश्चरात्रोक्ततान्त्िकमन्त्रैरपि कर 
राक्यते । अयमत्र विरोषोऽवधारणीयः--पाश्चरात्रसाल्ेषु भगवदर्यनादिविधो वैदिकासतान्निकाश्च मन्त्र 
उपयोज्यतया विहिताः । तत्र वेदिक्रमनत्रषु त्रैवर्णिकानामेवाधिकारः, तान्त्रिकेषु तु तरैवर्णिकानामत्ैवर्णिका- 
नामप्यधिकार इति । तसात् श्रतिमूल्कलत्वात् पाश्चरात्रागमाणां सर्वथा प्रामाण्यमिति सिद्धम् । 

किचेश्वरवक्तकतवात् वेदतुस्यं स्वतःपरामाण्यमपि तेषाम् । तथाहि महाभारते “ सांख्यस्य वक्ता 
करपिरः ” इत्यारभ्य ““ पाश्चरात्रस्य छृत्खस्य वक्ता नारायणः स्वयम् ›' (शाब्विपर्व, अ, ३५९. ®. ६५-६८) 
हति याश्मिद्रं भगवता नारायणेनाविष्कृतमिदयुक्तम् । एवं तत्रैव, 



उपोद्रात न 

८८ इद् महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् 

सांख्ययोगक्रतान्तेन पञ्चरात्रानुशब्दितम् ॥ 
वेदान्तेषु यथासारं संगृह्य भगवान् हरिः । 
भक्तानुकम्पया विद्वान् संचिक्षेप यथासुखम् ॥ 2: 

(शान्तिपवे, अ. ३४८) , ६१, ६४) 

इ्युक्तम् । अतो भगवन्मुखारविन्दद्रतलात् वेदानामिवास्य शाखस्य स्वतःप्रामाण्यमपि सिद्धम् । पाश्चरात्र- 

शाखस्य वेदतुल्यप्रामाण्यमागमप्रामाण्ये न्यायपरिशुद्धौ श्रतम्रकारिकादौ च स्पष्टमुपपादितम् । पाश्चरात्र- 
दाखेोक्ताः पश्चसंस्कारादयः स्वस्वगृ्योक्तसंस्काराविरोधेनैवा चयन्त इति पाश्चरात्रिणां स्वगरहयक्तकर्मविरोपराङ्काया 
उत्सूत्रत्वशङ्कायाश्च नावकाराः । 

५. वेखनसपाच्वरात्रसंहितासु परस्परनिन्दावाक्यानि 

तदेवं वेष्णवागमाः वेखानसपाञ्चरात्रसमयभेदन द्विविधा अपि प्रामाणिका एवेति सिद्धान्तः | 
एवं स्थिते यान्युभयत्रापिं परस्परनिन्दापराणि कानिचित् वचनानि, तानि *न हि निन्दा › न्यायेन स्वस्वागम- 
प्रारास्त्यपराणीति मन्तव्यम् । तथाहि वैखानसे मरीचिपरक्तायामानन्दसंहितायाम्-- 

८८ वेखानसं पाञ्चरात्रं वेदिकं तान्त्रिक क्रमात् । 

तयोतैखानसं श्रष्मेहिकामष्मिकप्रदम् ॥ 
चण | द् 

वेवानसेन तन्त्रेण देवदेवस्य शार्गिणः। 

अचनं सवेशान्य्थं राजराष्रविवधनम् | 
तानित्रिकं पूजनं चेव राजराषटविनाङनम् ॥ ›? 

_ (अ. १३, छो. १-४) 
इति पाश्चरात्रनिन्दा क्रियते । तथा पाञ्चरात्रेऽपि- 

८८ अश्रीकरमसौम्यं च वेखानसमप्ात्िकम् | 
तद्विधानं परियल्य पाञ्चरत्रेण पूजयेत् ॥ ° 

(तन्त्रसारसमुच्चयस्थमिति प्राञ्चरात्ररक्षायामुद्धूतम् ) 

इति वेखान॑ंसमिन्दां क्रियते । एतादृशवाक्यानि उदितानुदितहोमनिन्दावत् स्वस्वशाप्रशंसापराणीति तान्त्रिकाणां 
पन्थाः । एताष्टकामि मिन्दावचनानि न फेवरु स्मृतिषु, स्वतःप्रमाणतया सवाभ्युपगतेषु वेदेष्वपि शस्यन्ते ; यथा 

एेतरेथारण्यके--“ कऋमाथा कुम््या तम्मितं जुर्निगदो वृथा वाक् तदमितम् ' (२-३-६-८) इति । जत्र 
चेत्थं सायणीयविवरणम्--“* अथपादन्यवस्थोपेतो मन्त्रः ऋक् ; यथा  अभ्निमीले पुरोहितम् › इत्यादिका । 
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तस्यामेव सर्यरोकप्रसिद्धाथेप्रतिपादिका " प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति" इत्यादिका गाथा ।\. ‹ ब्रह्म- 
चार्थसि, अपोान ' इत्या्याचाररिक्षारूपा कुम्ब्या । तदेतत्रयं छन्दोरूपेण नियतपरिमाणतवात् मितमियु- 

च्यते । “ईषे त्वा” इत्यादिकं मन्त्रजातं यजुः । तद्विरोषः (अग्रे महा५ असि" इत्यादिर्निगदः । 
ब्रह्मणगता ये अथवादादयः सवांस्ता वृथा वाचः । एतत्रयमप्यनियतपरिमाणत्वात् अमितमिद्युच्यते › इति । 

वस्तुतत्त्वे विचायेमाणे वैखानसपाश्चरात्रयोः परस्परं विषयेषु संवादो दृश्यते । उभयमपि 
विष्णुपारम्यपरमेव । यथा पाश्चरात्रे वाुदेवसंकर्षणप्दयन्नानिरुद्धा भगवतो व्यूहभेदाः, तथा वैखानसेऽपि 
पुरुषसत्याच्युतानिरुदधाख्या व्यृहमेदाः प्रतिपाद्यन्ते । भगवदाराधनप्रक्रियायामपि श्रीरङ्गहस्तिरीलादिषु पाश्चरात्र- 
विधया रवेकराद्रयादिषु वैखानसविधया भगवानारा्यत इति, स॒ चोभयविधः क्रमः स्ांसिकसंपरतिपन्न इति 
चोभयोः समप्राधान्यमवगमयति । परव्यूहविभवार्चान्तर्यामिविमागोऽप्युभयत्र समानः । 

६. पाञ्चरात्रराब्दाथः 

तदिदमेकायनश्चुतिमूल्कं शासं पाश्चरात्रमिति म्यवहियते । पाश्चरात्रशन्दाथस्तु बहुत्र बहुधा 
कथ्यते ; तथापि, ईश्वरसंहितायां -- 

८८ पञ्चायुधां शास्ते पञ्च शाण्डिल्यश्चोपगायनः | 
मोज्ञायनः कोरिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ॥ 2 

इत्युपक्रम्य, शेव 
८८ पञ्चापि प्रधगेकेकदिवारात्रं जगत्प्रभुः | 
अध्यापयामास यतस्तदेतन्मुनिपुंगवाः | 
शाल्लं सवजनेछोके पञ्चरात्रमितीर्यते ॥ 2: 

(अ. २१. छो. ५१९-५२३) 

इत्युक्तरीत्या पश्चस्वहारात्रप्वध्यापितत्वात् अस्य दासस्य पाश्चरात्रसंजञेति युक्तं वक्तुम् । तथा माकंण्डय- 
संहितायामपि- 

८“ साधेकोरिप्रमाणेन कथितं तस्य विष्णुना | 
रात्रिभिः पञ्चभिः सवं पञ्चरात्रमतः स्मृतम् ॥ ? 

(पृ. ४) 
श्द्युक्तम् । 

अथवा शाखस्यास्य पञ्चकारपक्रियाप्रतिपादनमसाधारणो विदोष इति सर्वसंप्रतिपन्नम् । तदनुरो- 
धेनाहोरात्रस्येकस्यामिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगाख्यभगवदाराधनार्हतया पञ्चधा विभागमधिक्रत्य कृतत्वात् 
पाश्वरात्रसंज्ञा युक्तेति शक्यते वक्तुम् । उभयत्रापि पक्षे रात्रिरब्दः अहोरात्रपर इति समानम् । द्वितीयं च 
पक्षमाचायश्रीसक्तिरपयुपोहख्यति ; यथा-- 



उपोदातः ¢) 

८‹ पञ्चकाठ्व्यवस्थित्ये वेकटेकविपश्चिता | 
श्री पाञ्चरात्रसिद्धान्तन्यवस्थेयं समथिता ॥ > 

| (पाञ्चरात्ररक्षा, पृ. ४४) 
इति । भारद्वानसंहितायां त-- 

८ प्रथमं ब्रह्मरात्र तु दितीयं रिवरात्रकम् । 

त॒तीयमिन्द्ररात्र तु चतुथं नागरात्रकम् ॥ 
पश्चममृषिरात्रं तु पञ्चरात्रमिति स्मृतम् । 

एवं जातमृषिश्रे्ठ पञ्चरात्रे पुरा यगे ॥ ? 

इ्युक्तम् । नागरात्रं विनान्यानि चत्वारि सनक्कुमारसंहितायां पठितानि । 

७. पाड्वराव्रराखविभागः 

तच्चेदं शाखं दित्यमुनिभाषितमानुषमेदेन त्रिविधम् । तत्र भगवन्नारायणेन साक्षास्वर्तितं सालत- 
मैष्करजयाख्यादि दिव्यम् । तदन्यः ब्ह्मदिमिरभीषितम् दश्वरपारमेश्वरभारद्राजादि मुनिभाषितम् । तदन्यैराप्त- 
तमेमनुजैरुक्तं मानुषमिति भिदा । तदिदं त्रिविधमपि शाखं निरुपपदेन दिव्यशाखनान्ना सिद्धान्तनान्ना च तत्र 
तत्र व्यवहियते; यथा-- 

८८ दिव्यङ्ाघ्नाण्यघीयीत निगमांश्चैव वैदिकान् । 
सर्वाननुचरेत् सम्यक् सिद्धान्तानात्मसिद्धये ॥ ? 

(ख. त., २८, २९) 

इति । पुनश्चेदं मन्त्रागमतन्त्रतन्त्रान्तरमेदेन चतुधा भिद्यते । तत्र चाराधनसमये भगवद्रायुदेवादिव्यूहगुणपरि- 
जना्यनुसंधानमेद् एव निदानम् । 

८. भागवतसात्वतादिनिर्देराविचारः 

पाश्चरात्रसमयनिष्ठाश्च भागवता इति, साता इति, एकान्तिन इति, परमेकान्तिन इति च तत्र 
तत्र राख्रेषु व्यवहियन्ते । तत्र भागवतराब्दाथं उक्तो महामारते ; यथा- 

८“ दादशाक्षरतच्वन्ञश्वतुभ्यूहविभागवित् । 
अच्छिद्रपै्कालङ्ञः स वे भागवतः स्मृतः ॥ ` 

(आश्वमेधिकपव; ११८-३३) 
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इति । सच्छब्देन वाघुदेवाख्यं परं ब्रह्मोच्यते । आराध्यतेन तद्वन्तः सतवम्तः । त एव सालाः । 
पाञ्चरात्ररासरे षाड्गुण्यं, चातुव्यूहमित्यादिरूपेण स्वार्थिकतद्धितान्ताः शब्दा बहुशः प्रयुज्यन्ते । तदेवानुखत्य 
सत्न्त इत्यथ सात्वता इति प्रयोगोऽपि विज्ञेयः । वादुदेवाराधका इति तदथः । एतादृशान् प्रयोगानभि- 

प्रेव भगवान् पतञ्जलिः ““ प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः ” (महाभाप्यम्, १-१-१) इत्याह । भगवति वादुदेवे 
एकस्मिन्नेव “ तमेव माता च पिता तमेव '” (गचयत्रयम् , १) इत्याययक्तरीत्या सर्वविधोऽन्तो निश्चयो येषां ते 

एकान्तिनः । ये तु भगवन्तमुपायतेनेपेयत्वेन चाध्यवस्यन्ति, त एव परमत्वविदोषिता एकान्तिनः परंमेकान्तिनो 
भवन्ति । 

९. पाच्वरात्रराखे पादविभागः 

एतच्छाखम्नन्थाश्च संहिता इति उपनिषद इति तन्त्राणीति च व्यवहियन्ते । तत्र केचन विस्तृताः 

पादमसंहितादयः ज्ञानयोगक्रियाचर्याख्यपादेः चतुप्पादा सवन्ति। संक्िप्तास्तु पादविभागमन्तरैव तद्र 
तानर्थान् प्रतिपादयन्ति । तत्र ज्ञानपादे वायुदेवादिचतुत्यृहानां व्यृहान्तरादीनां च स्वरूपं तेषां व्यापारः 

महिमेत्यादयः, योगपादे तेषामुपासनाप्रकाराः, क्रियापाद तेषामेवाख्यार्चाविग्रहादिनिर्माणप्रकाराः, चयापादे 

तेषामाराधनविधयश्च प्रतिपायन्ते । 

१०. पा्वरात्रसंहितासंख्यापरिगणनम् 

एतच्छासरसंबन्यिनः संहितामेदाश्च पाद्ममाकंण्डयकपिञ्जटभारद्राजहयद्ीष॑संहिताविष्णुतन्त्रादिषु 

बहुधा नामतो निर्दिश्यन्ते । ततः संगृह्यात्र तन्नामानि परिगप्यन्ते; यथा--- 

१. अगस्यसहिता १३. इश्वगसंहिता २५. कामतन्त्रम् 

२. अङ्गिरःसंहिता १४. उत्तरगाग्यम् २६. काठिकितन्त्रम् 

२. अच्युतसहिता १५. उपेन्द्रसंहिता २७. कारयपसंहिता 

४. अत्रिसतहिता १६. उमास॑हिता २८. कुबवेरतन्त्रम् 

९. अघोक्षजसंहिता १७. उमामहेश्चगसंहिता २९. कुमार तन्त्रम् 

६. अनन्तसहिता १८. उरानःसंहिता ३०. वूमतन्त्रम् 
७. अनिरुद्धसहिता १९. एेन्द्रसंहिता ३१. कृष्णसंहिता 

८, अम्बरसंहिता २०. ओपगायनपहिता ३२. केदरावतन्त्रम् 
९. अरुणसंहिता २१ कण्वसहिता २३२. क्रतुदन्त्रम् 

१०. अहिवुध्न्यसंहिता २२. कपिज्ललसंहिता ३४. गजेन्द्रसंहिता 
११. आग्नेयसंहिता २३. कपिरसंहिता “ ३९. गणेरासंहिता 
१२. आनन्दसंहिता २४. कात्यायनसंहिता ३६. गरुडध्वजसंहिता 
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इतोऽन्येऽपि केचन ग्रन्था पाश्चरात्ररक्षादिषु निरदिश्यन्ते यथा-२२०. कालोत्तरसंहिता । 

२२१. चित्ररिषण्डिसंहिता । २२२. जयत्सेनसंहिता । २२३. तेजोद्रविणसंहिता । २२४. सायकि- 
तन्त्रम् । २२९. सौमन्तवसंहिता । अत्र पाञ्चरात्रोपोद्वाताख्ये* ग्रन्थे षाडर्महाङयेनिरदिष्टे पाश्वरात्र- 
प्रन्थपरिगणनमपि द्रष्टव्यम् । 

११. पाञ्वरात्रसप्रदायकाटः 

यद्यपि सामान्यत एवं विधानां म्रन्थानां पौर्वापर्यपर्यारोचने काटनिष्कर्थे च प्राचीना आचार्या न तथा 
्रद्धाखवः, यथाधुनिका विमर्शकासतत्र कुतूहिनः ; तथाप्याधुनिकरीतिमनुखत्य पाश्चरात्रविषये फिचिदिस्यते । 
शाखरमेतत् महाभारते बहुत्र प्ररसितम् ; विशिप्य च शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे कतिपयैरध्यायेरेतन्महिमा प्रति- 
पादितः । तत्रत्या भगवद्रीता वायदेवोपास्तिपरेति च सावेजनीनमेतत् । एवं श्रीविष्णुपुराणे वराहपुराणे चास्य 

शाल्रस्यार्थतो नामतश्च निर्देशः कृतः । किंच वेदेषु प्राथमिकतयाधुनिकविमशेकैः परिगण्यमाने ऋवेदे 

पठ्यमानं पुरषसुक्तं पाश्चरात्रसमयानुसारीति निर्विवादम् । अतश्च ऋग्वेदकाखत् प्राचीनोऽयं समयाचार इति 

सर्वथाभ्युपगन्तव्यम् । वेदानां कारनिप्कर्षश्याधूनिकविमरदीकप्रतिमाकाष्ठामतिक्रम्य वरीवर्तीति सर्वेथ।नादिरयं 
समयौचार इत्यभ्युपगम एव निरवद्यः पन्थाः । ऋग्वेदे पुरुषसक्तभागो नूलतया संयोजित इति आधुनिकः 

विमरकानां वादस्तु अभ्युपगमार्हां वा न वा, इति लन्यदेतत् । सर्वथा पुस्षसूक्तात् प्राचीनः पाश्चरात्रसमय 
इत्यत्र न संदेहः । अथाप्याधुनिकविमदकानां संतोषाय यः कश्चन कासरे निर्देष्टव्य इति यदि वाचकानां 
तीत्रोऽमिखाषः, तदा भगवता पाणिनिना्टाध्याय्यां “ वापुदेवाजुनाभ्यां वुन् ' (४-३-९८) इति मगवद्राघुदेव- 

पूजे्टेखात् पाणिनिकाखत् पूर्वमेवायं समयाचारोऽवर्ततेति विज्ञायते । वासुदेव इति ““ संज्ञैषा भगवतः?” 

इत्यत्रयं महाभाप्यम् । वासुदेवपूजा पाञ्चरात्रोपन्ञमिति निर्विवादम् । पाणिनिकार्श् क्रिसोः पूवे चतुर्थरातक- 

मिति विमदोकानां सरणिः । किंच मण्डाकरमहाायेः स्वकीये दौववेप्णवसमयाचारविचारपरे ठेखे क्रस्तोः पूरव 
चतुर्थे शतके प्रवर्तितेषु राजकीयद्ासनलेखेषु वाुदेवसंकर्षणादिनामनिर्देशदशेनात् पाञ्चरात्रसमयस्ततः पुरातन 

इति निर्णीतम् । द्रमिडदेरोषु बहोः कालात् पूवं दिव्यसूरिनान्ना प्रथितेभक्तामेसैरेः गीताय द्रमिडगाथायु 
बहो भगवद्विषया दृद्यन्ते । तेषां काट्वेतोऽध्यसहस्तसंवत्सरेभ्यः पूर्वमिति विश्वसन्ति चरित्रविमरकाः । 
अतो विज्ञायते क्रिस्तोश्चतुथदातकात् पू्वमेवायं समयाचारो र्न्धप्रतिष्ठः समभवदिति । 

१२. स्वार्थपरारथपूजाविभागः 

भगवदर्यनं चेदं स्वार्थं परां चेति द्विविधम् । तत्र स्वाथं नामाराधकेन स्वस्य नित्यकर्मश्वन्य- 

तमतयावदयानुष्ठेयतवेन भगवन्मुखोहाससिद्धयर्थमनन्यप्रयोजनतया क्रियमाणमचेनम् । पराथं नाम म्रामादिषु 
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प्रतिष्ठिते देवालये प्रामादिवासिनां से्थषां येोगक्षेमकृते क्रियमाणम्चैनम् । तथा चेक्तम् , ५ स्वाथ गृहार्चने, 

्रक्तमाख्येषु परार्थकम् ' (आनन्दसंहिता, ३-२५) इति । तत्र ॒स्वाथयजने पश्चसंस्काराख्यकर्मणि 
क्रियमाणो यागादिदीक्षोपदेदोऽधिकारमापादयति । पराथयजने तु पाश्चरात्र्ाखोक्तो विस्तृतो दीक्षाविरेष 

एवाधिकारमापादयति । उभयत्रापि भगवदाराधनाधिकारसिद्धये दीक्षाविशेष आवश्यकः । गृह्यक्तोपनयनमात्रेण 
तु ब्राह्मणादीनां भगवदाराधनाधिकारसिद्धिन संभवति; किं तु तदथदीक्षाविरोषेणेव । तदुक्तं पद्मे-- 

८८ यथेव दीक्षणीयेष्टया जायन्ते ब्राह्मणादयः | 
तथैव दीक्षाविधिना जायमाना यथोदिता; । 
पूजाविधौ भगवतः प्रकल्पन्तेऽधिकारिणः ॥ ?: 

(चयापादः,) १-९., १०) 

इति । यथा ब्राह्मणस्यैव सतः दीक्षणीयेषटैव श्रौतकर्मविरोषेऽधिकारः, तथात्रापीत्यथः 

१३. परत्रह्मस्वरूपम 

उपनिषद इव पाश्चरात्रश्ाखाण्यपि परं ब्रह्म निखिर्जगदुदयविभवर्यलीख्मेकमद्वितीयमपरिच्छिनन 

जञानानन्देकस्वरूपं समामनन्ति ; परंतु भगवान् वायुदेवः श्रीमान्नारायण एव परं ब्रह्मत सुस्पष्टं प्रथयन्ति । 
यथा--- | 

८८ स॒ वासुदेवो भगवान् क्षेत्रज्ञः परमा मतः । 
विष्णुर्नारायणो विश्वो विश्वरूप इतीयते ॥ 

इतयुपकम्य | 
८८ सवतः रान्त एवासौ निविकारः सनातनः । 

अनन्तो देङ्ाकाटादि परिच्छेद विवजितः ॥ 
महा विभूतिरित्युक्तो व्यात्तिः सा महती यतः । 
तद् ब्रह्म परम धाम निराछम्बनभावनम् ॥ 
निस्तरङ्गामृताम्भाधिकल्पं षाड्गुण्यमुज्ज्वरम् । 
एकं तच्विद्रनं रान्तमुदयास्तमयोज्ज्ितम् | 
अप्ृथग्मूतराक्तित्वाद् ब्रह्मादितं तदुच्यते ॥ 2: 

(ल. त.) अ. २) छो. ५-! १) 

इति । यद्यप्यत्र रक्षमीतन्त्रे परब्रह्मशक्तिमूतायाः श्रिय एव जगत्सृष्टयादिकवरैतवं प्रतिपादितम्, तथापि उयोत्स्नेव 
चन्द्रमसः प्रभेव च भास्करस्य श्रीभगवतो वायुदेवात् प्रथमावानहां नित्यसंबद्धा च वर्तत इति तसस्वरखूपनिरूपक- 
धर्ममूतायां तस्यामुच्यमानं सगादिकवरैत्वं तद्धर्मणि भगवत्येव पर्यवस्यति । उक्तं च श्रिया स्वयमेव- 
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८९ व्यापारस्तस्य देवस्य साहमस्मि न संतरायः | 

मया कृतं हि यत्कम तेन तत्करृतमुच्यते । 
अह् हि तस्य देवस्य स्मृता व्याप्रियमाणता ॥? 

(ख. त., अ. ११, छो. ६, ७) 

इति । एवमेवोपनिष्यु प्रतिपादितं भगवतः सृष्टयादिकतृत्वं श्रीविरिष्टस्येव तस्येति तत् श्रियामप्यन्वेति । 
कि बहना £ ब्रह्मशब्दः श्रीविरिष्टमेव परतत््वममिधत्त, न तु निःश्रीकमिति पाश्वरात्रशाखसिद्धान्तः । तथा 
चोक्तम्-- | 

८८ भवनारायणो देवो भावो क्ष्मीरहं परा । 
टक््मीनारायणाख्यातमतो ब्रह्म सनातनम् ॥ ? 

(ठ. त.; २-१५) 

इति, । 
‹° सकषणादया व्यूहाः साहंताः प्राङ् निरूपिताः । 

त्रयश्च चातुरात्म्यं तच्चत्वारोऽमी सुरेश्वर । 
एतावद्धगवद्राच्य निस्तत्त्वं तत््वमुत्तमम् ॥ ?' 

(ङ. त. अ. ७, शो. ५, <) 

इति च । 

युक्तं चैतत् । ““ सर्वत्र बृहत्वगुणयोगेन हि ब्रह्मराब्दः । बृहत्त्वं स्वरूपेण गुणैश्च यत्रानवधिका- 

तिदायं सोऽस्य मुख्योऽथः '' (श्रीमाप्यम् , १-१-१) इति निवेचनानुसारेण ब्रह्मणि गुणतोऽपि बृह्वमुपपादनीयम् | 
श्रीश्च भगवतो गुणमूता । यदाह--““ अहं नारायणी नाम भागेऽहं तादो हरेः ' (छ. त., ४-१) इति । 

८ भवन्नारायणो देवो भवो रक्ष्मीरहं परा ” (छ, त., २-१५) इति च । धममधर्मिणोरप्रथम्भावसंबन्धेन 

संबद्धते धर्ममन्तरा न धर्मिसिद्धिः, धर्मिणमन्तरा च न धर्मसिद्धिरिति सिद्धान्तः । तथा चोक्तम्-- 

‹° छक््मीनारायणाख्यातमतो ब्रह्म सनातनम् । 
अहंतया समाक्रान्तो ह्यहमथः प्रसिध्यति ॥ 

अहमथसपुत्था च सराहंता परिकीतिता | 
अन्योन्येनाविनाभावादन्योन्येन समन्वयात् ॥ 
तादात्म्यं विद्धि संबन्धं मम नाथस्य चोभयोः | 

अहंतया विनाहं हि निरुपाख्यो न सिध्यति । 
अहमर्थं विनाहंता निराघारा न सिध्यति ॥ 2: 

(क. त. अ. २, छो. १६-१९) 
इति । ` 
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ज्ञानं सत्त्वं बरु चेषामायुश्च विनिकरन्तति ॥ 
अन्तःकरणसस्था हि वाक्षना विविघात्मिकाः । 

तत्तत्काक्वश प्राप्य यातयन्ति शरीरिणः ॥ 

उदासीनो भवानेवं प्राणिनां कम कुवताम् । 
तत्तत्काखानुकूलानि तत्फलानि प्रयच्छति ॥ 
येन त्वं बत सरन्धः प्राणिनः पारयिष्यति । 

रति तमुपायं मे प्रणताये जनादन ॥ ̀  

इति श्रीवाक्यं निदाम्य, भगवानाह- 

८ उपायापायसंलयागी मध्यमां श्त्तिमाश्रितः । 

मामेकं रारण प्राप्य मामेवान्ते समश्नुते ॥ 
षडङ्गं तमुपायं च श्रणु मे पद्मसंभवे । 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजेनम् ॥ 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 
आत्मनि क्षेपकापण्ये षड्विधा रारणागतिः ॥ ?› 

(ल. त. अ. १७. शो. ४९-६१) 

इति । न्यासयोग एव प्रपत्तिः, प्रपदनं, शरणागतिः, भरन्यासः इत्यादिषदेशुच्यते । अतो भक्तियोगवत् 
न्यासयोगोऽपि मोक्षोपाय इति पाश्चरात्रसिद्धान्तः । तत्र “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” (श्ताश्वतरोपनिषत् , 
२-८) इति श्रत्या ज्ञानातिरिक्तोपायनिषेधात् कथं न्यासस्य मेक्षोपायत्वमुच्यमाने संगच्छतामिति 

शङ्का तु न्यासस्यापि ज्ञानविरोषरूपत्वात् समाधेया । तदादाहिर्घ्यः-- 

८८ अहमस्म्यपराधानामाल्योऽरकिचनोऽगतिः | 

त्वमेवोपायमूतो मे भवेति प्रा्थनामतिः | 
रारणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन् प्रयुज्यताम् ॥ ?" 

(३७-३०) ३१) 

इति । गुरुतरोपायस्य भक्तियोगस्य स्थाने ल्धुतरोपायस्य प्रपत्र्विधानं गृरुर्ष्वोर्विकल्पासंभवात् कथं 

संगच्छतामि शङ्का त्वधिकारिमेदेन नियतविषयत्वात समाधेया । किंच “' विकल्पोऽविशिष्टफल- 

त्वात् '' (ज्रह्मसुत्रम् , ३-३-५५) इति फलाविदोष एव हि विकल्पे निमित्तम् । स चात्राप्यस्तीति न 

राङ्कावकाराः । अपिच प्रपत्तेरपि भक्तियोगस्येव ॒दुष्करत्वमपि प्रतिपादितं . रक्ष्मीतन्त्रे ; यथा-- ““ उपायः 
सुकरः सोऽयं दुष्करश्च मतो मम ' (१७-१०५) इति । अयमपरः प्रपततर्विरोषः--यदुपासकानामुपासन- 
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पूतावपि प्रारन्धकमीवसान एव मोक्षः । तञ्च प्ारन्धकर्मावसानं किमेकर्मिन् जन्मनि, उत हतेषु, अथवा 
सहसेष्िति न ज्ञायते । प्रपन्नानां तु तच्छरीरावसान एवाखिल्कर्मनाशात् मोक्ष इति । इदं च “येन तव 
बत संरब्धः प्राणिनः पारयिष्यति ' (ल. त., १७-५४) इति श्रियः प्रे ‹ संरब्धः" इति रैष्य॒वाचकपद- 

प्रयोगात् , तदुत्तररूपतयावतीर्णन 

‹‹ सत्कमनिरताः शुद्धाः सां ख्ययोगविदस्तथा । 
नार्हन्ति शरणस्थस्य कटां कोटितमीमपि ॥ ? 

॥ (क. त.) १७-६३) 
हति भगवद्भचनेन चावगम्यते । 

९६. चातृहूत्यम 

परव्यूहविभवार्चारुपेण भगवतश्चातुरूप्यं॑रक्ष्मीतनत्रे प्रतिपादितम् । कचित्त अन्त्यामिरूपमपि 

संयोभ्य पाश्वरूप्यमुक्तम् । तत्र पररूपं षाड्गुण्यपरिवरंहितं मुक्तभोगाय स्वीकृताप्राकृतदिव्यरूपमानन्दमया- 
्राङृतदि्यदेश्चाबसितमनन्तगरुडायनन्तपरिजनसेवितम् । तच्वैकमेव । तथा चोक्तं जयास्यसंहितायाम् -- 

८‹ आनन्दरक्षणं ब्रह्म सवेहेयविवजितम् | 
स्वसंवेद्यमनोपम्यं परा काष्ठा परा गतिः ॥ 
सवेज्ञः सवेद च सवः सर्वेश्वरः प्रमु: । 
सवेशाक्तिमयश्चेव स्वाधीनः परमेश्वरः ॥ 
विदित्वैवं परं ऋ ज्ञानेन परमेण च । 
यदा न जायते भूयः संसारेऽस्मिस्तदा पुमान् ॥ "' 

(पट. ४, शो. ६०-७१) 

इति । व्यहाश्च बाघुदेवसंकर्षणप्र्यन्नानिरुद्धाख्याश्चत्वारो जगत्सरगादिव्यापाराथं परिगरहीतदिव्यदेहा भगवतो- 
ऽवतारविदोषाः । एभ्यो वासुदेवादिव्यृहेभ्यः प्रत्येकं त्रयस्लय इत्यवतीणाः केदावादयो द्वादश्च देवा प्यूहान्तरव्य- 

पेश्याः; यथा वादुदेवात् केशवनारायणमाधवाः ; संकर्षणात् गोविन्दविष्णुमधुतूदनाः ; प्रचुन्नात् 

त्रिविक्रमवामनश्रीधराः ; अनिरुद्धात् हृषीकेदापद्मनाभदामोदराः (र. त., ४-२७) इति । बिभवाश्च 

पद्मनाभादयोऽ्त्रिंशत् ; यथा-- 

१. पद्मनाभः ४. शक्तीशः ७. कपिलः 
२. धरुवः ५. मधुसुदन ८. विश्वरूपः 

३. अनन्तः ६. विद्याधिदेवः ९. विहंगमः 
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१०. क्रोडात्मा २०. कान्तात्मा ३०. नरः 

११. बडनावक्त्र २१. राहुजित् ३१. नारायणः 

१२. घमः २२. कालनेमिघ्रः ३२. हरिः 

१३. वागीश्वरः २३. पारिजातदहरः २२३. कृष्णः 

१४. एकाणेवान्तःशायी २४. लोकनाथः ३४. परश्चुरामः 

१९. कमठः २९. दत्तात्रेयः ३५. श्रीरामः 

१६. यज्ञवराहः २६. न्यग्रोघशायी ३६. वेदवित् 

१७. वरसिहः २७. एकश्च ज्गतनुः ३७. कल्को 

१८. अमरताहरणः २८. वामनः ३८. पातालशयनः 

१९. श्रीपतिः २९. त्रिविक्रमः 

(र. त., अ, १९, शो. १९-२५) इति । यांस्तु रोकोत्तरान् महनीयांश्च देवमनुष्यादीन् स्वशक्त्यांरोन 

वानिर्य जगद्धितं भगवान् करोति, ते विमवान्परपदवाच्याः ; यथा सनकसनन्दनादयः शुकदोनकादयश्च । 

अर्चा च योगिनां चित्तारम्बनसोकर्याय तैर्यथारुचि परिगरहीतः युव्णरजतादिनिर्मितः प्रतिमाविदोषः । तत्र च 

मन्त्रविदोषमहिश्ना भगवान् संनिहितो भवति ; भगवत्संनिधानेन च ताः प्रतिमा अप्राकृताः षाड्गुण्य- 

परिूर्णा भगवन्मया भवन्तीति पाश्चरात्रसिद्धान्तः। यथोक्तम् --“' बिम्बाक्ृत्यात्मना विम्बे समागत्यावतिष्ठते ” 

(सात्वतसंहिता, ६-२२) इति । तथान्यत्रापि- 

८८ सुरूपां प्रतिमां विष्णोः प्रस्तनवदनेक्षणाम् | 
क्रत्वात्मनः प्रीतिकरी सुवणरजतादिमिः ॥ 
तामचेयेत्तां प्रणमेत्तां यजेत्तं विचिन्तयेत् । 
विरायपास्तदोषस्त॒ तामेव ब्रह्मरूपिणीम् ॥ ? 

(विष्णुधमः; १०३-- १६, ३०) 

इति । अर्चैव व्रिम्बपदेन बेरपदेन प्रतिमापदेन च तत्र तत्र व्यवहियते । पूजासु चा्चापूजैव प्रशस्तेति 
वदन्ति ; यथोक्तम् -- 

ˆ^ मानसी होमपूजा च बेरपूजेति सा त्रिधा 

यथोपयोगङक्यत्वात् करतु पुष्पादिपूजनम् ॥ 
चक्षुषः प्रीतिकरणान्मनसोऽपि तथेव च । 
प्रीया संजायते भक्तिभक्तस्य सुकमो हरिः । 
तस्मात् त्रयाणामेतेषां बेरपूजा पिरिप्यते ॥ › 

( वैखानसक्रियाधिकार इति पाश्वरात्ररक्षा) 
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इति । तथा च भगवदर्चानुभवरसिकानामभियुक्तानां वचनम् -- 

८८ निरन्तरं निविशतस्त्वदीयमस्पृष्टचिन्तापदमाभिरूप्यम् । 
सत्यं पे वारणङेखनाथ वेकुण्ठवासेऽपि न मेऽमिराषः ॥ ?› 

(वरदराजपश्चात् , ४९) 

इति । अर्चाश्च स्वय॑न्यक्तदैवयेद्धमानुषमेदेन भिन्ना देवालयेषु गृहेषु च भिन्नमिन्नाकारपरिकल्पनेन 
पूज्यन्ते । 

अन्तर्यामी च परमातमा अन्तरात्मेत्यादिमिः शब्दैः श्रतीतिहासस्म्रत्यादिषु ्यवहियते । स च 
भक्तियोगनिष्ठानां चित्तारम्बनाय हृदयकुहरे संनिहितः । योगदश्चायां साक्षात्कृतो योगिनां महान्तमानन्द 

जनयति । परमातमशब्दाथं उक्तो रक्ष्मीतन्त्रे ; यथा-- 

८८ अस्ति निदुःखनिःसीमसुखानुभवलक्षणः । 
परमात्मा परं यस्य पदं पश्यन्ति सूरयः ॥ 
कृश्चित् केषांचिदात्मा स्यात् तस्यान्येषां च कश्चन । 
तस्याप्यन्य इतीत्थं तु यत्रैषा व्यवतिष्ठते ॥ 

( ९ ह { 9 ९ ) 

इति । अहिबरैघ्यसंहितायामपि-- 

८८ उपयुपरि तत्वानां पूव॑पर्वात्मभाविनाम् | 
पारम्येणात्मभावित्वात् परमात्मा प्रकीतितः ॥ 

(२-२६) 
इति । 

अत्रेदमवधेयम् --विमवाश्च रक्ष्मीतन्त्रे एकादश्चाध्याये पद्मनाभादयोऽ्टत्िश्चदिदुक्त्वा परि- 

गणिताः । त एव पुनव्यज्नापिष्ठातृतया पठितास्तत्रैव विंशाध्याये । सात्वतसंहितायामपि नवमाध्यायेऽनेनैव 
क्रमेण पद्मनाभादयो विभवाः पठिताः ; परं तु संख्या न निर्दिष्टा (छे. ७७-८३) । अहिर्बध्यसंहितायां तु 

एतान्येव नामान्यनेनैव क्रमेण पठित्वा नवा्रिदादिति संख्या निर्दिष्टा (अ. ५, श. ५०-५६) । अतः संस्या- 
विषये रक्षमीतन्त्राहिर्बध्यसंहितयोर्विरोधः प्रतीयते । अत्र चेत्थं विरोधः परिहृतः सात्तसंहितामाष्ये 
अलरिगभटेन--रक्ष्ीतन्त्र विशाखयूपं प्रथक् निर्दिर्यानन्तरं पदमनामादयोऽष्रंशत् पठिताः । एवं सात्वत- 
संहितायामपि । अहिरबुध्ये तु विशाखयुपं प्रथगनिर्दिद्य तमपि पद्मनाभपदेन तनत्रेणावृत्या वा बध्यं मत्वा 
नवत्रिरादिदयुक्तम् । “ त्रयाणां मु्यपूवाणां भरवान्तानां पुरोदितम् ” (१२-३) इति सात्वतसंहितावचनेन 

विशाखयुपस्यापि विभवत्वमवगम्यते । दैश्वरपारमेश्वरसंहितयोः “^ अन्जनाभे परं चैव पदमनामं श्वं तथा ” 
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(श्श्वरसंहिता, १०-१७४), (पारमेश्वरसंहिता, १६-१५९) इति पद्मनाभप्यांयान्जनामपदेन विदाखंयृपस्य 
व्यपदेशः कृतः । अतः अहिर्ध्नयसंहितायां पद्मनाभपदेन विशाखयुपस्यापि विवक्षा संगतेवेति । एवं 
सखिते, यत् षाडरमहाशंयेः “ रोकनाथस्तु शान्तात्मा '' (अदहिवुंध्न्यसंहिता, ५-५४) इत्यत्र रान्तात्मेति 
एथङ् नाम परिगणय्य नवत्रिशत्संर्योपपादनं कृतं, तत् तुशब्दस्वारस्यानुरोधि वा न वेति सुषीमिराखेचनीयम् । 

१७. चातुव्युहम्; विज्चाखयुपश्च 

परवासुदेवाख्यात् पररूपादाविभूता वासुदेवसंकर्षणप्रय्॒नानिरुद्ास्याश्चत्वारो व्यूहाः । वासुदेवः 
परं ब्रहैव जगजन्मस्थितिख्यकरणाथमातमानं चतुधां व्यृह्यावतिष्ठते इति पाश्चरात्रसिद्धान्तः । यद्यपि 
सर्वेऽप्येते षाड्गुण्यपरिपू्णाः सर्वशक्ताः सरवज्ञाश्च, तथापि तत्ततकृत्यविदोषानुगुण्येन कांश्चिद् गुणान् 

विदादीकृत्यावस्थानादेवं विभागः शाकेषु । 
तत्र प्रथमो व्यूहवासुदेवः परवासुदेव इव षाड्गुण्यपरिपृणैः सर्वज्ञः सर्वैशक्तिश्च । परंतु 

परवासुदेवे षाड्गुण्यं रान्तोदिताव्खम् ; व्यूहवामुदेवे तु नित्योदितावस्थमितीयानेव मेदः । पररूपस्य 
दान्तावस्थत्वात् तत्र षाड्गुण्यस्य सर्गाद्यं समुन्मेषो नास्ति । व्यूहरूपस्य तु नित्योदितावस्थत्वात् षाड्गुण्यस्य 
सगां मनागिव समुन्मेषः संजातः । अतो ब्यूहवायुदेवस्य परवादुदेवान्नातीव मेदो इस्यत इति तस्य 
व्यषु परिगिणनमुपेक्ष्य त्रयो व्यूहा इत्यपि कचित् व्यवहारः । व्यूहवादुदेवस्य महिषी रक्षमीः । 
वणैवसनादिकं तु-- 

(° तत्राद्यं भगवद्रूपं हिमकुन्देन्दु कान्तिमत् । 

चतुभुजं सौम्यवक्त्रं पुण्डरोकनिभेक्षणम् ॥ 
पीतकोरोयवसनं सुपणध्वजभूषितम् | 
मुख्यदक्षिणहस्तेन भीतानामभयप्रदम् ॥ 
तथाविधेन वामेन दधानं शङ्भुभुत्तमम् । 
अपरेण दधानं च दक्षिणेन सुदशनम् | 

वामेन च गदां गुवीं निषण्णां वसुधातठे ॥ '› 
| (ठ, त., अ. १०, शो. २७-३०) 

ह्युक्तम् । 
संकर्षणस्तु जगत्संहारकर्ता, शासप्रवर्तकः, तदानुगुण्येन ज्ञानवसखभ्यां विरोषेण भास्वर, 

जीवामिमानी च । त्स्य महिषी कीर्तिः । वणवसनादिकं तु-- 

८८ तिन्दुररिखराकारं सौम्यवक्त्रं चतुमुजम् । 
अतसीपु्पसकारशवसनं ताटलान्छितम् ॥ 
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मुख्येन पाणियुग्मेन तुल्यमाद्यस्य वे विभोः । 
सीर तच्वक्रहस्तेऽस्य मुषलं तु गदाकरे ॥ ”' 

(ख. त. अ, १०) शो ३१-३३) 

इयक्तम्। ` 
परयुननस्तु जगत्छष्टिकरता, धर्मप्रवर्तकः, तदानुगुण्येन देशवर्यवी्यभ्यां विरोषेण भास्वरः, मनोऽभि- 

मानी च । तस्य महिषी जया । वणेवसनादिकं तु- 

८ प्राबृणिनशासमुदितखद्योतनिचयप्रभम् । 
रक्तकोरोयवसनं मकरध्वजरोभितम् ॥ 
सौम्यवक्त्रं चतुर्बाहुं तृतीयं परमेश्वरम् । 
मुख्यहस्तदयं चास्य प्राग्वत्तल्यं महामते । 
वामेऽपरस्मिन् शाङ्खं च दक्षिणे बाणपश्चकम् ॥?› 

(ठ. त., अ, १०, शो. ३४-३६) 

इ्युक्तम् । । 
अनिर्दधस्तु स्थितिकर्ता, धर्मफर्पदः, तदानुगुण्येन शाक्तितेजःप्रचुरः, अहंकाराभिमानी च । 

अस्य महिषी माया । वणेवसनादिकं च-- 

(' अज्ञनाद्विप्रतीकारां सुपीताम्बरवेष्टितम् । 
चतुभुजं विश्ाटाक्षं मृगाञ्छनभूषितम् ॥ 
आदिवत् पाणियुगलमाद्यमस्य विचिन्तयेत् | 

दक्षिणादिक्रमेणाथ द्वाभ्यां वै खड्गखेटको ॥ ›› 
(ख. त. अ. १०. छो. ३७, ३८) 

ह्युक्तम् । सात्वतसंहितायामप्येवमेव पश्चमाध्यये पठितम् । अत्र च- 

८१ क्रमराः प्रख्योत्पत्तिस्थितिभिः प्राण्यनुप्रहः । 
प्रयोजनमथान्यच्च शाल्रदाल्नार्थतत्फरेः ॥ ? 

(रख. त्, १ २-५.७) 

८८ संक्षेणादयो दे वाछ्नय एते पुरातनाः । 
जीवो बुद्धिरहंकार इति नान्ना प्रकीतिताः ॥ 

(छ, त्. ६-१२; १ ३) 
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५८ लक्ष्मीः कीविजया माया व्यूहङक्तय ईरिताः ।?› 
॥ (ख. त, २०-३४) 

इति वचनजातमनुसंधेयम् । 

एते च व्यृहावतारा उपासकानां ब्रहमविदास्विव तत्तद्गुणानुसंधानाथ तत्तद्गुणाविष्कारेण 
भगवता वासुदेवेनैव स्वीकृता इत्यनुसंधेयम् । उक्तं च चतु्यूहोपासनं तदुपासकानां ततद्भयृहपदपापतिपूवैक- 
परममुक्तिश्च । यथा महाभारते-- 

८९ये तु दग्धेन्धना छोके पुण्यपापविवनिताः | 
तेषां वे क्षेममध्वानं गच्छतां दहिजसत्तम ॥ 
परमाण्वात्मभूताश्च त देवं प्रविरान्त्युत । 
तस्मादपि विनिमुक्ता अनिरद्रतनो स्थिताः ॥ 
मनोभूतास्ततो भूयः प्रदरं प्रविरान्त्युत । 
्रयुम्ना्च विनिमुक्ता जीवं संकषणं तथा ॥ 
विशन्ति विप्रप्रवराः सांख्ययोगाश्च ते: सह 
ततच्रेगुण्यहीनास्ते परमात्मानमञ्जसा ॥ 
प्रविशन्ति द्िज्रषठाः क्षेत्रज्ञ निगुणात्मकम् । 
सर्वावासं गासुदेवं क्षेत्रज्ञं विद्धि तत्वतः ॥ ?" 

(रान्तिपव, अ. ३९५४, छो. १३-२०) 

इति । एवं पाद्मसंहितायामपि- 

(८ महतस्तमसो बाह्ये टोकाः सुबहूयोजनाः | 
चत्वारः क्रमराः सन्ति चत॒भिः समघिषठिताः ॥ 
ध्यु; क्रमेण वश्ये ताननिरुद्रः परः स्मृतः । 
्दुश्नोऽनन्तरं तेषां संकषणसमाहयः ॥ 
वासुदेवस्ततः पश्चाद्रधृहाख्यः कमलास्तन । 
ततो नारायणस्यापि छोकस्तनिकटे स्थितः ॥ 

(ज्ञानपादः, अ. १२, छो. ४९-५३) 
ह्युक्तम् । एवमन्यत्रापि- 

८५ श्वेतद्वीपमिदं प्राध्य विश्वरूपधरं हरिम् । 
ततोऽनिरद्धमासाद श्रीमत्क्षीरोदधो हरिम् ॥ 
ततः प्रदयुन्नमासाद्य देवं सर्वे्वरेश्वरम् । 
ततः संकषणं दिष्यं भगवन्तं सनातनम् ॥ 
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अयमप्यपरो मागे: सदा ब्ह्मसुखेषिणाम् । 
परमेकान्तिसिद्धानां पश्चकार्रतात्मनाम् ॥ ? 

इतिं । इमानि च वचनानि जयत्संहिताखथानीययुक्तममियुक्तेः (रहस्यत्रयसारः, अधि. २१) । यथा मध्वादि 

ब्रह्मविदा वस्वादिपदप्रा्तिपूवैकपरमपदप्राप्तिः श्रुता, तथेव ॒चतुव्यूहोपासनेऽपि अनिरुद्धादिपदपरापिपू्वैक- 

परमपदप्रापिः पाश्चरात्रसमयसिद्धा वेदितव्या 

एवं यथा ब्रह्मविद्या कामनाप्रयुक्ताधिकारितारतम्येन नियतविषया, तथा चतुव्यहोपासन- 
मप्यधिकारितारतम्यनियतम् । तथाहि--जामरतस्वमलुषुपितुर्याख्याश्चतस्रो दशा उपासकानां भवन्ति, याश्च 
विश्वतैजसप्ाज्ञतुर्यास्याभिरुपनिषत्यु श्रयन्ते । तासां दानामनिरुदधप्दुञ्नसंकर्षणवादुदेवाख्याश्चलारो व्यूहा 
अधिष्ठातारसत्तदशास्थेरूपासकैरुपास्या भवन्ति । यदाहुः-- 

८“ जाग्रत्स्वप्रायलसतुरीयप्रायध्यात्रक्रमवद्पास्यः । 

स्वा्िस्तत्तदगुणपरिबहश्वातुब्ूहं वहसि चतुर्धा ॥ ?? 
(श्रीरङ्गराजस्तवः) २-४०) ` 

इति 
इदमत्र भाव्यम् ---असि श्रीवेकुण्टेऽपाङृतरोके विशाखयूपो नाम ध्वजस्तम्भाकारः कश्चन 

तेजोरूपी भगवन्मयः सम्भविरोषः । स च ब्रह्मयुपनान्नाप्यास्यायते । तत्राधःपदेशमारभ्योपयुपरि चत्वारो भाग- 
श्चतुरश्रा वर्तन्ते । प्रतिभागं चतुष्वैपि पाश्वषु भगवान् परवादुदेवः वायुदेवसंकर्षणमदु्नानिरुदधरूपेण 
करमेण प्रागादिदि्चु अवतिष्ठते । तत्र प्रथमो भागः जाग्रदामिमान्यनिरुद्धमधानः । तत्र ते व्यूहदेवाः स्यष्टदस्य- 
खूपायुधवाहनमहिष्यादिपरिच्छदा भान्ति । एते च जाम्रतदस्थोपासकानुग्रहाय तथा प्रकाशन्ते । तदुपरि द्वितीयो 

भागः स्वम्रख्ानामिमानिप्रदुप्षप्रधानकः । तत्र ते व्यूहदेवा असष्टदद्ये्मलिनप्रायेरायुधवाहनमहिष्यादिपरि 

च्छदैवर्तन्ते । एते च स्वम्रपदस्थोपासकानुग्रहाय तथा वर्तन्ते । तदपरि तृतीयो मागः युपुपिस्थानाभिमानि- 
संकर्षणप्रधानो रेखामात्रदस्यायुधादिपरिच्छदेर्दवैर्यासितः। एते च दयुषुप्तिपदस्थोपासकानुम्रहाय तथा 
वर्तन्ते । तदुपरि तुरीयस्थानाभिमानिवादुदेवप्धानोऽत्यन्तादश्यायुधादिपरिच्छदैः श्ूल्यकल्दवैरध्यासितश्चतुर्था 
भागः । एते च तुरीयपदस्थोपासकानुग्रहाय तथा वर्तन्ते । अतो जाग्रदादिपदस्थोपासकाधिकारानुगुण्येन 

व्यूहुदेवास्तथा तथा वर्तन्त इति । विशाखयपस्य वर्णनं सात्वतसंहितायां (परि. ४, ®. ७-२०) 
द्रष्टव्यम् । एतादशविशाखयुपाख्यानिरुद्धादेव पद्मनामादयो विभवा अवतीणां इति रक्षमीतन्त्रे उक्तम् । 

(अ. ११, श. ९-१८) । 
१८. षाड्गुण्यम् 

परन्रह्ममूतस्य भगवतो बायुदेवस्यानन्तेषु कस्याणगुणेषु ज्ञानशक्तिवर्श्वयवीयतेजांसि प्रधानतमः 
|, 
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षट् गुणाः । एत एव षाड्गुण्यमिलयुच्यते । षाड्गुण्यं चातुरास्यं चतुब्यहं त्ैगण्यमित्यादयः स्वार्थिकतद्ध 

तान्ता आगमिकानां व्यवहाराः । कालठिदासोऽपि ^“ तरैगुण्योद्धवमत्र खेकचरितं नानारसं दस्यते ' (मारुकिका 

-४) इति प्रायुङ्क्त । तत्र ज्ञानं नाम भगवतस्ेकार्किसर्ववस्तुसाक्षात्कारोपयोगी स्वयपरकाशो गुणविरोषः । 

स्वयंप्रकाशत्वात् ब्रहमस्वरूपमपि ज्ञानमियुच्यते । यथा-- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैत्तिरीयोपनिषत् , 

-२-१) इत्यादि । एवंच ब्रह्मस्वरूपं तद्रतो गुणविरोषश्चद्युभयमपि ज्ञानमिति व्यपदिस्यते । यथोक्तम् -- 

८८ अजड स्वात्मसंबोपि नित्यं सवावगाहनम् । 
ज्ञानं नाम गुणं प्राहः प्रथमं गुणचिन्तकाः । 

स्वहूपं ब्रह्मणस्तच्च गुणश्च परिगीयते ॥ 

(अहिवबुधन्यसंहिता, २-५६, ५७) 

इति । ज्ञानादीनां षण्णां गुणानां व्याख्यानं यथा-- 

८८ अहमिलयान्तरं रूपं ज्ञानरूपमुदीयते । 
प्रकाराकादिकं षप स्फटिकादिसरक्षणम् ॥ 
अतस्तु ज्ञानरूपत्वं मम नारायणस्य च | 
अब्याहतिर्यदुद्ययास्तदैश्वर्यं परं मम ॥ 
जगत्प्रक्रतिमावो मे यः सा राक्तिरितीयते । 
सृजन्या यच्छरमाभावो मम तद्ररमिष्यते ॥ 
विकारविरहो वीयं प्रकृतित्वेऽपि मे सदा । 

सहका्यनपेक्षा मे सवेकार्यविधो हि या ॥ 
तेजः षष्ठं गुणं प्राहृस्तमिम तत्ववेदिनः । 

इति पश्च गुणा ह्येते ज्ञानस्य सतयोऽमखाः | 
ज्ञानायाः षड् गुणा एते षाड्गुण्यं मम तपुः ॥ 2: 

(ल. त. अ. २, शो. २६--२६) 

इति । एषां गुणानामभिव्यक्तितारतम्येन चत्वारो व्यूहाः संभवन्ति । भगक्तस्वरूपस्य षाड्गुण्यप्रचुरतात् 
पाड्गुण्यसारत्वाच्च “* तदृगुणसारत्वात् तव्यपदेशः ” (्ह्मसूत्रम् , २-३-२९) इति न्यायेन ““ षाड्गुण्यं तत्परं 
रहम '› (अहिवुध्यसंहिता, २-६२) “ षाड्गुण्यं मम तद्वपुः ” (ल. त., २-२६) श््यादो षाड्गुण्यत्वेन 
व्यपदेशः । चतुषु व्यूहेषु गुणविरोषानिमावश्येवं संगृहीतोऽभियुक्तेः-- 

(° षाड्गुण्याद्र सुदेवः पर इति प्त भवान् मुक्तमोग्यो बटाढ्या- 
रोधात् संकषणस्त्वं हरसि वितनुषे शाख्मेश्र्यवीर्यात् । 
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प्र्यश्नः सगधरमौ नयसि च भगवन् शक्तितेजोऽनिरुदधो 
बिभ्राणः पाति सत्त्वं गमयसि च तथा व्युह्य रज्गाधिराज ॥ "` 

(श्रीरङ्गराजस्तवः, २-३९) 
इति । | 

एषां बायुदेवादिव्यूहदेवानां महिष्यस्तु करमेण रक्षमीः कीर्तर्जया माया चेति पूरव चातु््यूह 
प्रतावे उक्ता ज्ञातव्याः । 

एतेभ्यश्चतुर्भ्यो व्यृहेभ्योऽवतीणानां केदावादिन्यृहान्तराणां महिष्यो यथा- 

"° श्रीश्च वागीश्वरी कान्तिक्रियारान्तिविभूतयः । 
इच्छा प्रीती रतिश्चव माया धीमहिमेति च । 

साक्तयः केडवादीनां ता एताः स्वरराक्तयः ॥ 2 

(ख, तर) २०-२९६, ३६) 

इति । तेषामरायुघानि यथा- 

८ वामे पश्चिमगे चक्रं विद्धि श्ड्ं त॒ दक्षिणे । 
दक्षिणे मुख्यहस्तेऽब्जं गदा तदपे तु वे ॥ 
एवं हि भगवान् धत्ते केशवः कमखादिकम् । 
सव्यापस्तव्यहस्तामभ्यां मुख्याभ्यां तु गदाम्बुजे ॥ 
वामादौ शङ्खचक्रे तु स धत्ते पश्चिमद्रये । 
नारायणाख्यो भगवान् माघवाख्यं निबोघ तु ॥ 
मुख्ये सन्याप्ष्ये तु राद्कं धत्ते गदां प्रभुः । 
पश्चिमे पद्मचक्रे तु सवेपूरवे भुजद्वये ॥ 
मूतित्रयमिदं दिव्यं कुन्देन्दुस्फटिकप्रभम् । 
पग्र मुख्यकरे वामे गदान्यस्मिन् हि दक्षिणे ॥ 
विभोर्गोविन्दसंज्ञस्य इत्येवं समुदाहतम् । 

विन्यासं छाञ्छनानां च विष्णोरथ निबोध तु ॥ 
वामदक्षिणपाणिमभ्यामग्रतः साङ्पङ्कजे । 
एवं पश्िमहस्ताम्यां चक्रकोौमोदकीद्रयम् ॥ 
मधुसुदनसंज्ञस्य संनिवेशमतः श्रणु । 
पद्मं मुख्यकरे वामे पाञ्चजन्यं तु दक्षिणे ॥ 

गदा पश्चिमतः स्ये चक्रं दक्षिणतः परे | 
चातुरात्म्याद् द्वितीयं तु पममरागोज्ज्वल्द्युति ॥ 
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अथ प्रद्यम्नदे वानां त्रयाणां क्रम उच्यते । 
अग्रतो वामपाणो च चक्रमन्यकरे गदा ॥ 
वामे तु पश्चिमे राङ्क प्म तदपरे स्मृतम् । 
विभोल्िविक्रमाख्यस्य वामनस्यावघार्य ॥ 
गदाग्रवामहस्ते तु. चक्र मुख्ये तु दक्षिणे | 

वामे तु पश्चिमे पं शकं तदक्षिणे करे ॥ 
श्रीधरस्य गदा वामे मुख्यहस्ते प्रकीतिता । 
चक्रमग्रेऽपसन्याख्ये राङ्क वामे तु पश्चिमे ॥ 
तदन्यस्मिन् परे पमं चक्रं काटिप्तमप्रमम् । 

हेमधामप्रभं ज्ञेयं चातुरात्म्यतया स्थितम् ॥ 

अतोऽनिरुद्धमूतीनां त्रितयं चावधारय | 
पदामग्रकरे वामे तद्द्वितीये तु हेतिराट् ॥ 
सव्यापक्षव्यहस्ताम्यां पश्चिमाम्यां क्रमेण तु| 
पद्मकोदां गदां गुवीं पद्मनामे निबोध तु ॥ 
अग्रगे चक्रराड् वामे पद्मं मुख्यकरे परे । 
वामे गदां पश्चिमगे तदन्यस्मिश्च शद्भराट् ॥ 
धत्ते दामादरो वामे गदां चाग्रस्थिते ज्ुभाम् । 

अपसतव्येऽग्रगे शङ्कं वामे च्रं तु पश्चिमे ॥ 
पश्चिमे त्वपसव्ये तु कमर सुयव चसम् । 
अतसीपुष्पसंकाशमिदं मूतिगणं स्मृतम् ॥ ?› 

॥ (पोष्करसंहिता, अ, ३६. छो. १४६-१६८) 
इतं । 

पद्मनाभादयो ये विभवाः, तेषां महिष्यो यथा-- 

८८ घीस्तारा वारुणी शाक्तिः पद्मा विधा तथेव च । 
संख्या विश्वा खगा मूर्गारक्मीर्वागीश्वरी तथा ॥ ̀  
अमृता धरणी छाया नारसिही सुधा तथा । 

श्रीः कीतिविश्वकामा मा सया कान्तिः सोरुहा ॥ 
माया पग्माक्तना खर्वा विक्रान्तिनरसंभवा | 
नारायणी हरिप्रीतिर्गन्धारी काक्ष्यपी तथा । 

वैदेही वेदविद्या च पद्मिनी नागदायिनी ॥ 
(ल. त. अ. २०. शो. ४५-४८) 

इति । ब्यृहयादिदेवा इव तन्महिप्योऽपि षाड्गुण्यपरिपू्णाः । 
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१९. पा्लरात्रे सांख्यददीनम् 

सत्कार्यवाद 6 

पदार्थानां कार्यकारणमभावविषये सन्ति विविधा मतमेदाः । असतः शूत्यात् सत् जायत इति 
माध्यमिकाः । सतो विज्ञानात् संवृतिसत्यः प्रपञ्चो जायत इति सोत्रान्तिकाः । सतः कारणान्मृदादेः 

पूर्वमविद्यमानो षटादिः सन् जायत इति नैयायिका वैरोषिकाश्च । सतः कारणान्मृदादेः तत्र पूवे सन्नेव 
घरादिर्जायत इति सांख्याः । सतः कारणात् ब्रह्मणस्तद्विवर्तभूतो घटादिर्जायत इति निर्विरोषद्धेतिनः। 
सतः कारणात् ब्रह्मणः सन्नेव घटादिजांयत इति विरिष्टद्वितिनः । सतः कारणान्मृदादेः पूर्वेमसन् घरादि- 

जायते ; ब्रह्म तु निमित्तमात्रमिति माध्वाः । पाश्चरात्रगरनथाः प्रायेणात्र विषये सांस्यपक्षमाद्रियन्ते ; 
यथोक्तम् -- 

८८ यथा न्यप्रोषधानायां त्रैगुण्ये प्रक्रत तथा । 
या स्थितिमहदादेः सषा भावसृष्टिनिगयते ॥ ?' 

(क. त., १२--३९; ४०, 

इति । अयं भावः--यदि कारणे कां पूवं न स्यात्, तदा कथं नियतात् कारणानिय- 

तस्य कारबस्योत्त्िः कथं मृषिण्डात् धर एवोत्पद्यते, न पटः ? किं चासतः सत्ता नाम कथमपि न 
संभवति । अन्यथा रादश्रङ्गादिरपि कदाचिदुत्यदयेत । यदि नात्यन्तासतः सत्त्वमुच्यते, किंतु अन्यत्र 

प्रसिद्धस्थेवेति कथ्यते ; तदापि सिकताभ्यस्तैरसुत्यद्यत । उक्तं च “ नासतो विद्यते भावः ' (गीता, २-१६) 
इति । तस्मात् मूविण्डे धट उत्पततः पूर्वमपि विद्यत एव । कुतो न दर्यत इति चेत्, सोक््यादियुच्यते । 
यथाहुः--““ सोक्ष्यात्तदनुपरुन्धिनामावात् कार्यतस्तदपरब्धेः ', (सांख्यकारिका, ८) इति । वेदान्तिनस्तु 
सत्कायवादिनोऽपि सांख्योक्तां प्रक्रियां नाद्रियन्ते । तथाहि- यदि मृषिण्डे धरः पूर्वमपि स्यात् , कृतं 
तर्हिं कुलख्व्यापारेण । पूर्वमनमिव्यक्तस्य धटस्याभिव्यक्त्यथं सोऽपेक्षित इति चेत् , तर्हिं धरस्येव मृयिण्ड- 
निष्ठस्य करकदारावाद्रपि धटकरणोदयतकुखल्न्यापारेणामिव्यक्तिः स्यात् । अभिन्यज्ञकानां ह्ययं स्वभावः-- 

यत् समानेन्धियग्राह्माणि समानदेशयितानि सकरन्यपि वस्तून्यविरोषेण प्रकारायन्तीति । धराभि- 
व्यञ्ञकालखोकेन हि तत्संबद्धदेराव्तिकरटपटादिकमप्यमिव्यज्यते । (न हि घरयोन्मीख्तिं चश्चुः पटं 
न॒पर्यति' इति च न्यायविदः । अमिव्यक्तिवादे थापिते हि अभिव्यञ्जकराक्तितारतम्यं कल्पयितुं शक्यते, 

नान्यथा । अथेतद्धीत्या कुखर्त्यापारस्य न॒ धराभिन्यज्ञकतं, कितु मृषिण्डस्थघटे सुक्ष्मावसथामपोह्य 

स्थूलावस्थाजनकत्वमितयङ्गीकरियते, तदा पूर्वमसत्याः स्थूखवश्ाया उत्यत्यङ्गीकारात् भसत्कायेवाद् एव 
पर्यवसानं स्यात् । तसात् सत्कार्यवाद एवमुपपादनीयः--एकमेव द्रव्यं कारणावस्थं का्यावस्थमपि इस्यत 
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इति । तस्मात् पिण्डात्मना पूरव सदेव मृदुदरव्यं घटातमनानन्तरं दृद्यत इति सत्कायैवाद उपपन्नः 
असत्कार्यवादिमिस्तु धरस्य स्वातना मृषििण्डेऽसत््वमेवाङ्गीकृतमिति ततोऽस्य मतस्य मेदः । स्वैवस्तुनां 

प्रतिनियतशक्तिकत्वात् मृषिण्डात् कुतः पटो न जायत इति चोद्यस्य नावकाशः । यथोक्तं पुराणरले-- 

८‹ शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः ' (विष्णुपुराणम् , १-३२-२) इति । तथान्यत्रापि- 

८५ राक्तयः तकेमावानामचिन्या अप्रथकस्थिताः । 
(क्छ ठ र्त ठ शु द “^ 

(गलिवुध्न्यठ्ितः; 7-?, 
कपि । 

तर्पगना 

तथा तत्तगणने सांख्यदशयनरीतिराश्रीयते ; यथा-- 

८‹ पृथिन्यापस्तथा तेजो वायुराकाङामेव च | 
अहंकारो महांश्वेव प्रकृतिः परमा तथा । 
एताः प्रकृतयस्त्व्टो तासां व्याख्यामिमां श्रणु ॥ 

(ल, तर, { ९4-- ९६, २७) 

हर्दयुपक्रम्य, 
'“ तामपताद्वियदादिस्तु तन्मात्रणण उज्ज्वलः | 
जातः सतत्वसमुद्िक्ताद् बुद्धीन्द्रियगणो महान् ॥ 
कर्मेन्द्रियगणश्चापि राजसादुभयात्मकम् । 
उभयस्मात् समुद्रूतमितीयं तत््वपद्वतिः ॥ 
अत्र प्रकृतिरेकेव मूलभूता सनातनी । 
महदायास्तु सप्तान्ये कायकारणरूपिणः ॥ 
तन्मात्रेम्यः समुद्भूता विरोषा वियदादयः । 
बुद्धिकर्मन्द्रियगणौ पञ्चकौ मन एव च ॥ 
विकारा एव विज्ञेया एते षोड चिन्तकैः | 
चतुविरातिरेतानि तत्त्वानि कथितानि ते ॥ › 

(र, त., अ. १६, शो. ५-१०) 

इति निमितम् । इदं च परिगणनम् , 

५५ मूटग्रकृतिर विकृतिमेहदादयाः प्रकृतिविक्रतयः सप्त | 
घोडकवाकस्तु विकारो न प्रङृतिनं विकृतिः पुरषः ॥ >" 

(सांख्यकारिका, २) 
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इति सांख्यरीतिमनुसरति । अनन्तरं जीवतत््वमीश्वरतत्तवं च परिगणय्य षडुर्विरातितत्त्वसंख्यामुपपाद्य 
सेश्वरसांस्ये परिसमापितम् । त्रैव ष्ठे सप्तमे चाध्याये पश्चत्रिरात् तत्वानि प्रकारान्तरेण परिगणितानि। 
सांख्यराब्दनिर्वचन चैवं कृतम्- 

५८ संख्यास्तिखो हि मन्तव्याः सांख्यराल्जनिदर्दिताः । 
प्रथमा लौकिकी संख्या द्वितीया चचनात्मिका ॥ 
तमरीचीना त या क्रीः चा वतीया प्ररिपन्यते / 

लल्यण्ठा ‰ शल्य श्रच्कत ८ 
(८. त.) /4-?&, ९९. 

हति / एकच तत्तगणनापरत्वात्, तत्त्वानां साधम्यवैधरम्याविम्ल्यिवर्चनापरतवात् , तत्तविषयकयथार्थ्ञान- 
परताच्चेति त्रिभिर्हूतुभिः समुदितैः साख्यशचब्दनिवचनं फर्तिम् । 

पर्टितन्त्रम् 

पषटितन्त्राख्यं सांस्यददयौनं म्रन्थकरिबहमिनांन्नोलिखितमपि तत्रत्यविषयनिर्देशः प्रातिखिकतया 
कुत्रापि न कृतः, ऋते पाश्चरात्रीयाहिबध्न्यसंहितायाः । अतो ज्ञायते पाश्चरात्रसमयस्य सांख्यदशेने महानाद 
इति । ते च विषयाः- 

२९३१. ॥9 

इति पठिताः | 

८८ षष्टिमेदं स्मृतं तन्त्रं सांख्यं नाम महामुने । 
प्राकृतं वेकरृतं चेति मण्डले दे समासतः ॥ 
प्राकृतं मण्डलं तत्र हात्रिश्चद्धेद मिष्यते | 
तत्रा बह्मतन्त्रं तु दितीय पुरुषाद्भितम् ॥ 

* अष्टाविङातिभेद् तदित्थं विकृतिमण्डलम् । 
घष्टितन्त्राण्यथेकेकमेषां नानाविधं मुने ॥ 
षष्टितन्त्रमिदं सांख्यं सुदहोनमयं हरेः ॥ ?? 

(अहिवध्न्यसंहिता, अ. १२, छो. १९-३०) 

अन्तःकरणस्य त्रैविध्यम् 

८‹ अन्तःकरण त्रिविधं दरधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम् । 

साप्रतकाठं बाष्यं त्रिकाखमाभ्यन्तरं करणम् ॥ 2 
(सांख्यकारिका, ३३) 
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इति सांख्ये दर्चनेऽन्तःकरणं त्रिधा विभक्तम् । तदनुरोधेन रक्ष्मीतन््रेऽपि--““ चित्तमन्तःकरणमीरितम् । 
मनोबुद्धिरहंकार इत्येतत् त्रितयं च तत् ॥ ' (७-२०) इति पठितम् । वेदान्तिनस्तु नेतदङ्गीकुर्वन्ति । 

अन्तःकरणमेकमेवेति मन्यन्ते । 

आटोचनकज्ञानम् 

साख्याः- 

८‹ उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् । 
रान्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ॥ ? 

(साख्यकारिका, २७; २८) 

इत्याखेचने नाम मुगधवस्तुकं ज्ञानविरोषमङ्गीवुर्वन्ति । तदनुरुष्य रक्ष्मीतन््रेऽपि- 

८“ वृत्तयो विषयेष्वस्य श्रोत्रादेः श्रवणादयः | 

आटखोचनानि कथ्यन्ते धमिमात्रप्रहश्च सः ॥ 

(५-५८, ५९) 

इयुक्तम् । विरिष्टद्वितवेदान्तिनः सवं ज्ञानं सविरोषविषयमित्याचक्षाणा एतननाङ्गकुर्वन्ति । 

इन्द्रियाणि 

पञ्च ज्ञनेन्धियाणि, पञ्च कर्मन्धियाणि, मन एकं चेत्येकादशापीन्दियाणि साच्तिकाहंकारा- 
दुत्पद्न्त इति सांख्या वेदान्तिनश्च । रक्ष्मीतन्त्र तु साच्तिकाटंकारात् पश्च ज्ञनेन्द्ियाणि, तैजसाहंकारात् पश्च 
कर्मन्धियाणि, उभयसान्मन ह्युक्त्वा, मनसो ज्ञानेन्धियतवं कर्मेद्धियवं चेति प्रतिपादितम् । तथान्यत्रापि- 
¢“ कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव कमारम्भाणि तैजसात् ' (परमसंहिता, २-४८) इद्युक्तम् । किंत्वयं विभागः केषां 
मतमनुसव्येति न ज्ञायते । अहिवैध्यसंहितायामेकादशानामषीद्धियाणां सात्तिकाहंकारादे वोदपत्तिरमिहिता । 
अतो ज्ञायते रक्ष्मीतनत्रोक्तं कर्मेन्द्रियाणां तैजसाहंकारोखन्नत्ं मतान्तरावरम्बनेनेति । तथा चोक्तं सर्वा्थसिद्धो- 

न॒ च कर्मद्धियाणां तन्त्रान्तरसिद्धं राजसत्मनुमन्तव्यम् ” (१-२६) इति । तथान्यत्रापि--““ कर्मद्धियं 

राजसं स्यादिति केचन तान्त्रिकाः ” (मानमेयरहस्यश्चोकवार्तिकम् , प्र. ११८) इद्युक्तम् । मनस उभयात्मक 

तु सांख्यानामपि संमतम् । बेदान्तिनस्तु नैतदाद्रियन्ते । मनसो ज्ञानद्वारा कर्मपरवर्तकत्वात् यदि. कर्मद्धियतवं 
विवक्षितं, तदा च्ुरादीनामपि ज्ञानद्वारा कर्मपवर्तकत्वात् कर्मन्दियत्मपीय्युमयासमकलवं स्यात् । अतो मनसो 
जञानेन्रियत्वमेवेति वदन्ति ¦ 
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२०. विष्णुशक्तिः 

पाश्चरात्रागमेषु श्रीः विष्णुशक्तिरिति व्यपदिश्यते । तथा चेक्तम्- 

८८ तस्य या परमा रशाक्तिल्योत्स्नेव हिमदीधितेः । 
सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूतानपायिनी ॥ 
अहं नारायणी शक्तिः सिसक्षाठक्षणा तदा । 
अहं नागयणी शक्तिः सुषुप्सालक्षणा हि सा ॥ 

(क. त.; २-११, १२, २२, २३) 

इति । तथा चान्यत्र श्रीनामानि प्रस्तुत्योक्तम्-- 

८८ विष्णो; साम््यरूपत्वाद्रिपणुशक्तः प्रगीयते । 
पालयन्ती हरेभावं विष्णुपन्नी प्रकीतिता ॥ ?' 

(अहिवुध्न्यसंहिता, ३-११) 
इति । 

आपाततो रोकव्यवहारव्य॒यन्नाः शक्तिपदार्थमेवमवगच्छन्ति- शक्तिर्नाम कारणसमवेतः कार्योल्- 
त्यनुकूलो धर्मविरोषः; यथा वहै्दाहानुकूलो धमविदोषः राक्तिरिदयुच्यते । स च धर्मा नेयायिकरीत्या प्रति 
बन्धकाभावरूपो वा, मीमांसकरीत्या भावरूपपदाथान्तरं वा । सर्वथा राक्तिपदार्थो न द्रव्यं भवितुमर्हति, 
राब्दादिगुणेप्वपि तस्याः सत्त्वात् । कथमन्यथा शब्देनाथप्रतिपत्तिः स्यात् ? पाश्चरात्रशा्ञेप्वपि षटूयु गुणेषु 
अन्यतमा शाक्तिर्मिरुच्यते--“ जगस्मकृतिभवे मे यः सा शक्तिरिती्य॑ते ” (ल. त., २-२९) इति । एवं 
सिते श्रियो विप्णुरक्तितोक्तिः कथं संगच्छतमिति तेषां शङ्का जायेतैव । सा च शक्तिपदार्थविमदीनेनेयं 
समाधेया कारणस्य कार्योत्पादने यद्यदपकरति, तत् सव राक्तिरियुच्यते । तज्चाद्रव्यमिति वा द्रव्यमिति वा 

न नियन्तुं शक्यते । कचित् कारणसमवेतो धर्मविरोषः सा भवति ; यथा वहे्दाहानुकूले धर्मविरोषः । 
दश्वरसयेश्वयां वा जगदङृतिभावाख्यो वैभवविरोषश्च तथा । कचित्त॒ कारणा्थक्सिद्धो द्रव्यविरोषोऽपि ; यथा 
ईश्वरस्य श्रीः प्रकृतिपुरुषकालखदयश्च । शब्दे तु अथबोधकत्वरूपं तत्स्वरूपमेव शक्तिः, नःतिरिक्तो गुणो 

द्रव्यं वा। ईश्वरस्य च जगत्सगादो तदविनाभूता श्रीः प्रधानपुरूषादयश्च सहकारितामापनाः राक्तिरा्देनो- 
च्यन्ते । तेषां सहकारिता च शाक्षैरवगम्यते । वेदान्तेप्वपि तेजोऽबन्नजीवानुप्रवेरोन हि ब्रह्मणो बहुभवनं 
श्रयते; न तद्रहितस्य । ईश्वरस्य जग्व्यापारे सहकायपेक्षणेऽपि न् स्वातन्व्यप्य कतैतस्य वा हानिः, यतः 
कर्तुः सहकार्यपेक्षा न दोषाय । न॒हि कुलरस्य घटकरणे मृच्क्र.दिस.पेस्षतेन तत्र स्वातन्व्यं कर्त 
वापेति । कतवैतवमस्तु, स्वातन्व्यं मास्तिति तु न चोदनीयम् , स्वातन्यघरिततवात् कर्ततस्य । “ स्वतन्त्रः 
कतां '› (अष्टाध्यायी, १-४-५४) इति हि शब्दस्मृतिः । उक्तं च देव्यैव--“ कतुश्च करणपिक्षा न 
, 
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स्वातन्व्यविधातिनी › (ल. त., ३-३५) इति । तथाभियुक्तवचनमपि--“ हेतूनां साध्यसिद्धो सहङृदनु- 
वं न हन्ति ' (तच््वमुक्ताकलापः, ४-१०८) इति । 

९९. षडघ्वननः 

श्रीदेवी जगदात्मना बहुभवने षट् रूपाणि स्वीकरोति । तानि रूपाणि षडध्वान इत्युच्यन्ते । ते 
यथा- 

८८ वाणेः कङामयश्चैव ताचिको मान्न्रिकस्तथा । 
पादिको मो वनश्चैव षडघ्वानः प्रकीतिताः ॥ ›› 

(ख. त., २२-१०. ११) 

इति । अयं भावः-- परापदयन्तीमध्यमावैखरीख्यशचतुर्भिराकरिः भगवती प्रथमं समुदेति । एष वर्णाध्वा । 
एवं कखपदग्यपदेस्यषाइगुण्यात्मनेदेति । एष कलाध्वा । ततो वासुदेवादिव्यूहासना भवति । एष एवं 

तत्वाध्वेतयुच्यते । एवं वर्णध्वपुरस्कारेण मनत्ररूपा मवति । एष एव मन्त्ाध्वतयुच्यते । एतद्रपं ममाणीूतयैद 
मन्त्राणां फलमदत्वं जेमिनीयाः संगिरन्ते । एतद्रूपममिप्रलेवाभियुक्तानां भगवस्तुतिः-- 

८८ अग्नो समिद्धाचिषि सप्ततन्तोरातस्थिवान् मन्त्रमयं इारीरम्। 
मखण्डसारहविषां प्रदानैराप्यायनं व्योमसदां विधत्ते ॥ ?› 

(हयग्रीवस्तोत्रम् , १०) 

इति । जाग्रदादिपदस्थोपासकष्याना्थं तत्तत्पदाधिष्ठातृदेवात्मना स्वीकृतानि रूपाणि पदाष्वान इ्युच्यन्ते । 

चिदविम्मश्रसकलपपश्चान्तयामितया भूत्वा तत्द्ूपस्थितिः भुवनाध्वेलयुच्यते । अस्य च प्रपञ्चनं रकषमीतन्तर 
(अ, २२, श्च. १०-२८) कृतम् । एष चाध्वविभागः शैवसिद्धान्तेऽप्यादतः । तथा च विदोषा्थप्रकारो- 

८८ मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दितः । 
भुवनाध्वा च तत्वाध्वा कलाध्वा चार्थतः स्मृताः ॥ 

इति । 
२२. षट् कोशाः 

पूरवक्तषडध्वान इव षट् कोशा अपि देव्या बहुभवने स्वीकृतानि षट् रूपाणि भवन्ति । 
कोदाशब्दः शरीरपरः । तेषां प्पश्चनं यथा- 

८‹ शक्तिर्माया प्रसूतिश्च प्रकृतिल्िणुणात्मिका । 
ह्माण्ड जीवदेहश्वेत्येते षट्कोरासंक्ञिताः ॥ 
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शक्तिः सा प्रथमः कोराः शुद्धमागप्रवतेनी । 
कोशः कुलायपर्यायः इारीरापरनामवान् ॥ ›› 

इत्यारभ्य, 
८८ एषा कोङविधा षष्ठी क्रमरास्तनुतां गता ॥ 7: 

(ल. त., अ. ६, छो. ३-२५) 

इति निगमितम् । तत्र॒ राक्तिकोशसंबन्धिनी सृष्टिः शुद्धसष्टिरिदयुच्यमाना वायुदेवसंक्षणा्यवताररूपा 

दिव्येऽपाकृतरेके विराजते । मायादिकोदासंबन्धिनी सृष्टिस्तु अश्ुद्धखष्टिरिदुच्यमाना दिरण्यगभीदिमा 

स्तम्बपयन्ता प्राकृतसके भवति । 

२३. पञ्च कृलयानि 

श्रोदेव्या जगदवयापाराः प््लमेदाः । ते यथा-- सृष्टिः, सतिः, संहारः, तिरोभावः, अनुग्रह 

इति । गथोक्तम् -- 
८८ तस्या मे पञ्च कमणि निलयानि त्रिदरोश्वर | 

तिरोभावस्तथा सृष्टिः स्थितिः संहत्तिरेव च । 

अनुग्रह इति प्रोक्तं मदीयं कमेपञ्चकम् ॥ ?? 
(ल. त., १२-१३., १४) 

इति । तत्र प्रथमे त्रयः युप्रसिद्धाः । तिरोभावो नाम देव्या स्वातरूपस्यापरिच्छिन्ज्ञानानन्दमयस्या प्रकाशनम् ; 

येन त्रैगुण्यपरवशा जना तत्स्वरूपं यथावन्न जानन्ति । अनुग्रहो नाम संसारानर्तप्तानां प्रजानां विषये 

जातया . निरुपाधिकरकृपया व्याजमात्रमपेक्ष्य तासां संसारादुन्मेचनम् ; तदथ तासां जायमानदशायां 

कृपयवेक्षणं च ; यथोक्तम् महाभारते-- 

८ जायमानं हि पुरुषं यं पयेन्मधुसुदनः । 
सात्विकः स तु विज्ञेयः स वे मोक्षाथचिन्तकः ॥ ›? 

(रान्तिपव, ३५८-७३) 
इति । तथा- 

८८एवं संसृतिचक्रस्थे श्नाम्यमाणे स्वकमभिः । 
जीवे दुःखाकुङे विष्णोः कृपा काप्युपजायते ॥ ̀  

(अहिवुध्न्यसंहिता, १४-२८) २९) 

इति च । एषोऽनुग्रहविरोष एव शक्तिपातनान्ना तन्त्रयालषु व्यवहियते; यथा-- 

८८ मया जीवा समीक्ष्यन्ते त्रिया दुःखविवजिताः | 
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सोऽनुप्रह इति प्रोक्तः राक्तिपातापराह्ययः ॥ "` 
(छ, त., १३-८) 

इति; 
८‹ अनुग्रहात्मिका शक्तिः सा कपा वैष्णवी पर | 

राक्तिपातः स व विष्णोरागमस्थेनि.्यते ॥ ?› 
(अहिवुध्न्यसंदिता, १४६ ३०) 

इति च । 
२४. पद्कारप्रक्रिया 

अहोरात्रमेकं पञ्चधा विनञ्य तान् पञ्चापि कारवि गान् अच्छिद्रेण भगवत्पूजनेन यापयेदिति 
पाश्चरात्रसिद्धान्तः । ते च पञ्च काटमेदा यथा-- 

५ आद्यं कर्ममिगमनमुपादानं ततः परम् | 
इज्या च प्रश्चात् स्वाध्यायस्ततो योगस्ततः परम् । 
पञ्चैते विधयस्तेषां काटा; पञ्चैव ते क्रमात् ॥ ? 

(पाद्मसंहिता, चर्यापाद, १३-३) 

इति । अभिगमनोपादानादिधर्मा्काख्तवात् तेऽपि कारुमेदा अभिगमनादिनाममिव्यवहियन्ते । अमिगमनादि ` 
स्वरूप यथा- 

^“ ब्राह्मान्मुहूनादारम्य प्रागा विप्र वारे | 
जपध्यानाचनस्तोत्रः कमवाकिचत्तसंयतेः ॥ 
अभिगच्छेजगदयोनि तच्चाभिगम्नं स्मृतम् | 
ततः पुष्पफलादीनामुत्थायाजनमाचरेत् ॥ 
भगवद्यागनिष्परत्तिकारण प्रहर परम् | 
तदुपादानस॒ज्ञं वे कमकालपदाश्रितम् ॥ 
ततोऽश्ज्गन यागेन एूजयेत् परमेश्वरम् | 
साधं तु प्रहरं विप्र इल्याकारस्तु सत स्मृतः ॥ 
प्रवणं चिन्तनं व्याख्या ततः पाटस्तमन्विता । 
स्वाध्यायसंज्ञ तद्विद्धि काटांशं मुनिसत्तम ॥ 
दिनावसाने संप्राप्ते पूजां कृत्वा समभ्यसेत् । 
योगं निङ्ावसाने च विश्रमेगन्तरीकृतम् | 
पञ्चमो योगसंज्ञोऽसो कालांदो ब्ह्मसिद्धिदः ॥ 

(जयाख्यसंहिता, अ. २२, छो. ६८-७४) 
इति । तथा रक्षमीतन्त्रेऽपि- 

८८ आर्ांसानः समुक्तिष्ित् सवेभूतसुखोदयम् । 
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भवन्तु सवेभूतानि साच्तिके विमले पथि | 
भजन्तां श्रीपति शश्वद्िरन्तु परमं पदम् ॥ 

(२८-१८, १९) 

(2 (५ 

इत्यारभ्य पश्चकारक्रत्यान्युपवर्णितानि । पाश्चरात्रिकैः कर्तव्यानां पश्वानां कर्मणां परतयेकं कार- 
परिमितिश्चेत्यम्-- प्रभाते ब्राहमुहूर्तमारभ्य दिनस्य प्रथमप्रहरपयन्तेऽभिगमनस्य कारः । द्वितीयप्रहर 
उपादानस्य कारः । साधेतृतीयप्रहर इज्यायाः कारः । किंचित्सावरोष्रस्त॒रीयप्रहरः स्वाध्यायस्य काटः । तत 

उपरि रात्रेः प्रथमपरहरपर्यन्तः संध्याजपहे.मदेवपूजादिकालः । रात्रः द्वितीयतृतीयप्रहरो तुरीयप्रहरादिमभागश्च 
योगकारः । स एव यथावसरं नान्तरीयक निद्राकाटश्च । पुनरपि ब्राह्ममुहूर्तमारभ्य प्राबदिति । अनेन क्रमेण 

कमाँनुष्ठानमेवाच्छिद्रपश्चकाटविधानमिदयुच्यते । विदोषविधिस्थले तु पूर्वोक्तकाख्विभागे यथावदस्यकं संकोच- 

विस्तारो कर्तव्यो । 
२५. टक्ष्मीतन््रावगतः सृषिक्रमः 

परस्य ब्रह्मणो मूर्तममूतं चेति द्वे रूपे । तत्रामूतं विग्रहरहितं ज्ञानदाक्त्यादिगणगणमरितं निवात- 

स्िमितोदधिवदुन्मेषादिरहितं शान्तं तथाविधश्रीविरिष्टं सर्वव्यापि च । मूर श्रीसहितवासुदेवाख्यं नामान्तरेण 

रक्षमीनारायणाख्यमप्राक्ृतदिव्यमङ्गरविग्रहविरिष्टं ज्ञानराक्त्यादिगुणपरिपूणं स्वानन्दानुभवनित्यतृप्ं नित्यमुक्त- 
भोम्यमनन्तपरिजनपरिच्छदपरिवृतं च । अस्य च वासस्थानमप्ाकृतानन्दस्वरूप श्रीवेकुण्ठनामकम् । 

सृष्टौ शुद्धाध्वा 

श्रियः सिसृक्षया चारो भगवद्रयहा आविभूता यथा--वायुदेवः, संकर्षणः, प्र्यप्न 
अनिरुद्धः एते व्यूहा जगब्यापारकरणाथं चतु्यूहोपासननिरतानां योगिनां ध्यानारम्बना्थं चावि्ूय 

ध्यानसोकर्याय रूपचतुप्केण प्रकारन्ते । यथा-- 

तु्यस्थानम् व्यूहचतुप्कं रेखारूपेणापि न दृस्यम् । 
युषुिस्थानम् , रेखारूपेण द्यम् । 

स्वप्रथानम् , अ्यन्तमलिनरूपम् । 
जाम्रस्थानम् ,, स्ष्टखूपम् । 

«गर, 

इदं च ध्वजसतम्भाकारं रूपं विदमाखयूपनाम्ना प्रथितम् । पूजितस्तम्भामिप्रायेण यृपदान्दप्रयोगः । 

एभ्यो व्यूहेभ्यो द्वादश्च देवा व्यूहान्तरनान्ना आविर्भूताः । यथा--वादुदेवात् केशवनारायणमाधवाः । 



38 रक्ष्मीतन््रम् 

संकर्षणात् गोविन्दक्ष्णुमधुसूदनाः । परद्यन्नात् त्रिकिक्रमवामनश्रीधराः । अनिरुद्धात् हषीकेरापद्मनाभदामोदराः । 
शुद्धाध्वगता एते सर्वेऽपि देवा अप्राृतलेके विराजन्ते, शुद्धसत््वमयाश्च । 

पूर्वोक्तात् विशाखयुपात् पद्मनाभादयोऽषटत्रिशत् विभवदेवा आविभूताः । एभ्यो विभवेभ्यो 
विभवान्तरनामानः बहवोऽवतारा बादरायणादिरूपेणासिन् रोके भवन्ति । पूर्वोक्तात् विशाखयुपादेवाचारूपा 

देवा आविर्भूय देवालयेषु संपूजिता विराजन्ते । एते विभवादयो देवाः प्रङृतरेके कतावतरणाः, शुद्धसत्व- 
मयाश्च । अत एवायं क्रमः शुद्धाष्वेदयुच्यते ¦ 

अङुद्धाष्वा 

पूर्वनिरदिषटया देव्याः सिसृक्षयेवाडुद्धाध्वाविभावः । यथा--षाड्गुण्ये ज्ञानं सत्त्वात्मना, एेशव्य 
रजोरूपेण, शाक्तिः तमोरुपेण च परिणम्य त्रैगुण्यरूपमवापुः । ततो देव्याः श्रिय एव रजोगुणप्रधाना 

महारक्ष्मीः, तमेोगुणप्रथाना महामाया, सत्त्वगुणप्रधाना महाविद्या चाविरबेभू वुः । ततः प्र्य्नांशात् 
महाख्यं मानसः धाता श्रीश्च, संकर्षणांरात् महामायायां मानसः स्रः त्रयी च, अनिरुद्धात् 
महाविद्यायां मानसः केरावः गोरी चेति संजाताः । एतत् प्रथमं पर्वं । 

ततो धाता त्र्या सह संभूय अण्डमजीजनत् । रुद्रः ग्या सह संभूय तत् अभिनत् । 
केदावः श्रिया सह संमूयाण्डमध्यस्थं प्रधानमरक्षत् । ततः केदावः प्रधानं सछिरकृत्य तत्र श्रिया सहाशयिष्ट । 

एतत् द्वितीयं पव । 
सरटि शयानस्य केदावस्य नाभेः कार्मयं कमर समभवत् । तसिन् नाभिकमले त्रय्या 

सह॒ धाता पुनः प्रादुबैमूव । नामभिकमलं त्रयी धाता चेति त्रयमपि मिख्त्व तामसो महान् जातः। 
महतो ऽहंकारः संजातः । स॒ चाहंकारल्िविधः-सा्तिकः राजसः, तामसश्चेति । सात्तिकात् पश्च 

ज्ञनेन्धियाणि, राजसात् पश्च कर्मन्धियाणि, उभयस्मान्मनश्च संजातानि । तामसात् शब्दतन्मात्रम् , तस्मात् 
शाब्दः स्पदीतन्मात्रं च, ततः स्पद्ः रूपतन्मात्रं च, ततो रूपं रसतन्मात्रं च, ततो रसः गन्धतन्मात्रं च, 
ततो गन्ध इदयुत्यदयन्ते । महान्तमारभ्य गन्धान्तं संमूयाण्डमभवत् । तस्मात् चतुमुखः प्रजापति््ञे। 
प्रजापतेर्मनवः । मनुभ्यो मानवादयः चेतना अचेतनाश्च समजायन्त । एतत् तृतीयं पर्वं । एतानि श्रीण्यपि 
पर्वाणि त्रिगुणमयानि । अत एवायं क्रमोऽञुद्धा्वेदयुच्यते । 

२६. खक्ष्मीतन्त्रम् 

विष्णुपल्या रक्ष्मीदेव्या वैभवप्रतिपादनपरतवात् ल्ष्मीतन्त्रमित्यन्वथं नाम । रक्ष्मीनाश्नो व्युत्पत्तिश्च 
५५ जगत्तया रक्ष्यमाणा सा रक्ष्मरिति गीयते ' (अहिबैध्न्यसंहिता, ३-९) इति कथिता । तन्त्र चेदं 
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पाश्चरात्रागमेप्वन्यतमतया परिगणितं विष्णुतन्त्े ; बहुमिग्रन्थकारिस्तथा व्यवहृतं च । अहिबध्यसंहितेव 
प्रायदाः सर्वेष्वपि विषयेषु तन्त्रमिदं सात्वतसंहितामनुखत्य प्रवृत्तम् । कचित् कचित् सात्वतसंहितां 
नामतोऽपि निर्दिशति । श्रीवेष्णवसंपरदायम्रन्थेषु विशिप्य च प्रपत्तिविषयेषु रहस्यत्रयसारनिक्षेपरक्षादिषु 
बहूनि वचनानीत उद्धत्य व्याख्यातानि । अतो ज्ञायते पाश्चरात्रसमये मन्थस्यास्य सर्वथा प्रामाप्यं 
शिष्टपरिरहश्च जागर्तीति । 

अपिच न केवरं पाश्चरात्रिकैरेव, कितु अन्यसमयिमिरपि तन्त्रस्यास्य प्रामाण्यमभ्युपगतमित्यव- 
गम्यते । तथाहि--चन्द्रकखस्तुतिव्यास्यायामप्पयदीक्षितः ““ पाश्वरात्ररक्ष्मीतन््रवचनानि प्रदस्यन्ते । तत्रेमानि 
दक्र प्रति श्रीमहारक्ष्मीवचनानि ; यथा- 

 महालक््मीरहं शक्र पुनः स्वायंभुवेऽन्तरे । 
हिताय पवोकानां जाता मदहिषमद॑नी ॥ ›› 

इत्यारभ्य. 
८८ सर्वा संपदमाप्रोति धुनोति सकठापदः | 

मम प्रभावात् सोमाग्यं कीति चैव समनुते ॥ ?' 
(ल. त., अ. ९, छो. ८-५४) 

इत्यन्तं पठितम् । तथा रकितासहसनामस्तोत्रस्य १०१तमश्षोेकमाप्ये भास्कररायदीक्षितैःः ““ तदुक्तं 
माकैण्डयपुराणे पाश्चरात्रे रक्षमीतन्त्रे च भगवत्येव-- 

तत्रैव च वधिष्यामि दुगमाख्यं महासुरम् । 
दुगदि वीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ "" 

(ठ. त. ९-३७) 

महालक्ष्मीरहं शक्र पुनः स्वायंभुवेऽन्तरे । 
हिताय सर्वेखोकानां जाता महिषमर्दनी ॥ ” 

(क. त्.) 4 ९) 

इ्युक्तम् । एवं १२ ६्तमश्षेकमा्ये तत्रैव--““ पाश्चरात्रल्ष्मीतन्नेऽपि- 

वेवस्वतेऽन्तरे तो च पुनः सुम्भनिसुम्भको । 
उत्पत्स्येते वरोन्मत्तौ देवोपद्रवकारिणौ ॥ 



4) लक्ष्मीतन्त्रम् 

नन्दगोपकुठे जाता यक्ञोदागभसंभवा । 
तावहं नारायिष्यामि नन्दाख्या विन्ध्यवासिनी ॥ ›› 

(ख. त., ९-२८) २९.) 

इयुक्तम् । एवं॑तैरेव दर्गासप्तदशत्याः त्रयोदश्ाध्यायस्य २ ९तमश्छेकव्याख्यायामुक्तम् -- ¢ तत्र पाञ्च- 
रात्ररक्ष्मीतन्त्रे स्वान्ते वर्णितम् -- 

एतासां परमा प्रोक्ता कूटस्था सा महीयसी | 
महालक्ष्मीमहामाया प्रकृतिः परमेश्वरी ॥ 
अमुष्याः स्तुतये दृष्ट बह्मायेः सकठः सुरैः | 
नमोदेव्यादिकं सूक्तं सवेकामफटप्रदम् ॥ ?? 

(ठ. त., ९-४६, ७) 

इति । अत्र अप्पयदीक्ितैः भास्कररायदीक्षितैश्च ‹ पाश्चरात्ररक्ष्मीतन्त्रे ' इति पाश्चरात्रविदोषणपुरस्कारेणासय 

ग्रन्थस्य निर्देशात् पाश्चरात्रातिरिक्तमपि किंचन रक्ष्मीतन्त्रमरस्तःति प्रतीयते । उपलभ्यते च महारक्ष्मीतन्त्रमिति 

कामाक्षीवेभवप्रतिपादनपरं, रक्ष्मीतन्त्रमिति शिवपूजाप्रतिपादनपरं च ग्रन्थद्रयम् ¦ तव्यावृत्यथमेव पाश्चरात्र- 
विदोषितं तन्त्रमिदमुपात्तं स्यादिर्यह्यते । 

नागेशम्ट्रेनापि दगासप्तरात्यास्तुरीयाध्यायस्य ३६तमश्चेकव्यास्यायामुक्तम् --“ एनामुपकरम्य 
रक्ष्मीतन्त्र रक्ष्मीवाक्यम् -- 

अभिष्टुता सुरे: साहं महिषं जघ्नुषी क्षणात् | 
महिषान्तकगीसूक्तं दृष्टं देषेगहषिभिः ॥ 
उत्पत्ति युद्धपिक्रान्ति स्तोत्रं चेति सुरेश्वर । 
कथयन्ति सुविस्तीर्णं ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ "' 

(छ. त.,अ.९, छ. १६१-१३) 

इति । टछितोपाख्याने च सप्तत्रिरोऽध्याये- 

^“ आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजनम् । 
रक्षिष्यतीति विश्वासा गोप्तृत्ववरणं तथा | 
आत्मनिक्षेपकापण्ये षड्त्रिधा शरणागतिः ॥ ?? 

(क. त. १७-६०; ६१) 
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इत्यत्रत्यवचनमुपात्तम् । अयं च रुक्ष्मीतन्त्रग्रन्थः शतकोणिपरविस्तरात् मूलभूतात् रक्षमीतन्त्ात् सारतया 

संगरह्यादो श्रीदेव्या रक्रायोपदिष्टमिद्युच्यतेऽत्रेव (४४-५२) तन्त्र । श्रीदेवीराक्रसंवादरूपेणादो प्रवृत्तमिदं तन्त्र 
पश्यात् नारदेन देवर्षिणा मख्यगिरिस्थेभ्यो महर्षिभ्यः प्रोक्तमिदयुक्वा महर्षिणात्रिणा स्वपतये अनसूयाये 
उपदिष्टम् । यद्यप्यत्र तन्त्रान्तरेप्विव ज्ञानादिपादविभागो न दस्यते, तथापि ज्ञानादिपादचतुष्टयप्रतिपाचा 

विषयाः प्रतिपादिता भवन्ति । अत एव ॒तन्त्राथसंग्रहरूपे अस्योपरितने भागे “क्रियापाद प्रवक्ष्यामि 
संक्षेपेण पुरंदर ?› (५३-१) इति क्रियापादनिर्दशः कृतः । 

एतदुगरन्थप्रकारानाय संपादितेषूपदरोषु केरोप्वेकं विहायान्येषु सर्वेष्वपि पश्चारतेवाध्याय्न्थः 
परिसमापितः । एकसिन् परमुपरि तन्त्रा्थसंग्रहनान्ना कतिचिदध्याया उपरन्धाः । ते चेकपश्चारामारभ्य 
सप्तपन्चारापर्यन्तेरष्ययेः परिगणिताः । तेऽप्यध्याया अत्रान्ते प्रकाशिताः । मध्ये पश्चपश्चारास्यात्तिमो भागः 
पटपञ्चारोऽध्यायश्च ठतः । इदमत्रावधेयम्-- आदो अनसूयात्रिसंवादरूपेणोपकरान्तोऽयं अन्थः तत्संवाद- 

परिसमापतिनिर्देरोनैव समापनीय इति न्याय्या अन्थरीरी । प्वादोऽध्याये तु तथा परिसमापि्नोपरभ्यते । 
प्रत्युत “कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ” (५०-२२३७) इति पूर्वैतनेष्वध्यायेष्िव शक्रम्रावकाशदानेनैव 
समापिर॑द्यते । अत उपरितनेनपि भागेनावद्यं भाव्यं, यत्रानसूयात्रिसंवादपरिसमापिनिर्दिष्ठा स्यादिति ! 

गरन्थेऽसिन्नध्यायक्रमेण प्रतिपादिता विषया विषयानुक्रमप्यां प्रदरिता ज्ञेयाः । 
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श्रीः 

ल्ष्मीतन्त्रम् 
पथमोऽध्यायः 

नमो नितयानवयाय जगतः सव॑हेतवे । वेदवेदान्तश्त्त्वज्ञं स्वैशाख्रविशारदम् । 
ज्ञानाय निस्तरङ्गाय लक्ष्मीनारायणात्मने" ॥ ९ सवसिद्धान्ततत्त्वज्ञं धमाणामागतागमम्॥ २। 

खगासनं श्वुणाधारमीटडं सोमभूषितम । जितेन्द्रियं जिताधारं रागद्रेषावश्ञीकृतम् । 
अकरुङ्कन्दुसूयाम्नि लक्ष्मीरूपमुपास्महे । २॥। चतुदैशाङ्खयोगस्थं प्रसंख्यानपरायणम् ॥ ४ ॥ 

रिप्पणी 

नमस्यामः श्रियं देवीं देवो दीव्यति यत्सखः । 
्रेगुण्यफस्के चित्र क्षतत्रह्मादिपाशकेः ॥ 
रक्षमीतन्तमहाम्भोधो तत््वरलानि चिन्वताम् । 
तत््वपरकारानी टीका साहाय्यं कतुमीहते ॥ 

१, नम इति विरिष्टेपायस्य, रक्ष्मीनारायणात्मन इति विरिष्टोपेयस्य च निदशः। 

नित्यानवद्यायेति नारायणस्य जगदपादानतवशङ्कितसविकारत्वनिरासः बद्धमुक्तजीववेरक्षणयं 

चेक्तम् । जगतः सर्वहेतवे इत्योपनिषदमभिन्ननिमित्तोपादानत्वं नित्यजीववैरक्षण्यं चोक्तम् । 

ज्ञानायेति जगत्कारणत्वोपयिकगुणगणपूर्विः स्वरूपनिरूपकधर्मश्चे क्तः । निस्तरङ्गायेति षडर 

राहित्यं सततपरिणाम्यचिद्रैरक्षण्यं चेक्तम् । २. ईट्शमित्यादि । ईैकाररूपमित्यथः । 

अकरङ्केत्यादि । स्वरस्पदात्यापकाक्षररूपमिति देव्या वाक्स्वरूपत्वमुक्तं भवति । यथोक्तं 

परपश्चसारे--“ स्वराल्याः परो प्रोक्ताः स्पर्शाल्याः पञ्च्विरातिः । व्यापकाश्च द्रते स्यु 

1 8 810 ¢ ०04 {17€ णिए ४९568 11 116 एष्टा: 

तुषाराद्रिसमच्छायं तुटसीदाममूप्रणम् । ज्ञानानन्दमयं देवं निमेलस्फटिकाकृतिम् । 
तुरंगममुखं वन्दे तुङ्गसारस्वतप्रदम् ॥ आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ 

2 ष] 458. 1690 शा ०ाष्टार ऋणाधारं, $ वेदाङ्ग >. २. 1, 



ल्ष्मीतन्त्रम् 

विद्धे स्वभानुना भानो पुरा तपनतां गतम । यत्स्वभावा हि सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा । 
निदानं तपसामाद्यं तेजोरारिमनामयम ॥ ५॥। यत्प्रमाणा यदाधारा यद्पायाथः यत्फला । १४॥। 

अत्रिमत्रिगुणोपेतमत्रिवभेस्थमव्ययम । तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर । 
प्रातः संध्यामुपासीनख्रषिं हृतहूुताडनम । ६ ॥ भवेयं कृतकृत्याहं यम्य विज्ञानयोगतः ।। १५५ ॥ 

पतिव्रतानां परमा धमंपल्नी यङाम्विनी । भ्तं मे दीय पन्थानमुपसन्नास्म्यधीहि* भो । 
्रह्मविष्णुमहेयानां जननी कारणान्तरे ॥ ५ ॥ १इति तम्या वचः श्रुता भगवानत्रिरत्रवीत ।।१६॥। 

देवेरभिष्टता गश्च्छान्तिनित्या तपस्विनी । अव्रिः-- 

पत्युः श्रुतवती तास्ता विविधा धम॑संहिताः | मया प्रष्न वक्तव्यमिति नोद्रारितं पुरा । १५ ॥ 
तपुरस्कार्मनसूया "(रमम # र [) [त्म्यसुत्तम 

प्रणिप मनसूया वचोऽत्रवीत् |! ५॥ अह त्वमसि कल्याणि लक्ष्मीमाद प। 
अनसूया-- श्रोतु श्रुति दिरःश्रेणिद्रदयस्थं सनातनम ॥ १८॥ 

भगवन सवधमज्ञ मम नाथ जगत्पते । =< पर ( ॥ 

त्वत्त एव रता धर्मस्त ते वहविधात्मकाः ।॥१० = पुरा मलयीस्था सुनयो धमतत्यराः। 
न श्रतसत्त्वतविज्ञाना नारदाहवदश्नात ।। १९॥ 

ज्ञानानि च विचित्राणि फठरूपादियैदतः | 
= 9 गव ह 

एतेभ्यो भगवद्ध्मो विरि विधृतो मया ॥ ११॥ अप्रच्छननेतमेवाथ भगवन्तं सनातनम् । 
मसंहित नारदं ब्रह्मसंकाञ्ं भगवद्धमवेदिनम । २० ॥ त्वया कथयता तास्ता भगवद्ध्मसंहिताः । ॥ ॥ 

सूचितं तत्र तच्रेव लक्ष्मीमादात्म्यमुत्तमम ॥ १२॥ ऋषयः-- 

रहस्यत्वादग्ष्टत्वान्न त्वया प्रकटीकृतम् । 'भगवंस्त्वन्छ्रतोऽम्माभिः सात्वतः सत्त्वसंश्रयः । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि लक्ष्मीमाहास्म्यमुत्तमभ।।४३॥ शुद्धो भागवतो धर्मो मोक्षेकफलटक्षणः।। २१॥ 

सोमेनाभ्यामकाः क्रमात् ॥ " एति । ४. चतुरददोति । भक्तिन्यासयेगेत्यथः । ५. विद्ध 
इति । अत्र महटाभारतानुसासनिके २६० अध्यायेक्तमनुसंपेयम् । ६. अत्रिगुणेत्यादिना 
महररत्रिनान्नाऽन्वथतवं त्यज्यते । ७. ब्रह्मत्यादि । पुरा त्रमूर्तय।ऽनमूयायाः पातिव्रत्यं 
परीक्षितुमयतन्त । तेन क्रुद्धया तया ते द्विहायना: शि्धवोऽक्रिथन्त । ततस्तन्महिषीमिः 

प्रसादिता सा तान् यथापुरमकरोदिति पोराणिकी कथावानुसंधेया । १२. भगवद्धर्मः । 
भगवत्राप्तिफलसे निव्ृत्तिवमः । ६३. अग्ष्टतवादिति । ““ नाप्रष्टः कम्यचिद् त्रयात् '' इति 

विधिरतरामिप्रतः । १६. उपसन्नति । “ तम्मै स विद्वानुपसन्नाय सभ्य प्रेवःच तां तत्ततो 
ब्रह्मविद्याम् `' इति श्रु्यर्थोऽमिप्रेतः। पन्थानमिति। सदुपायमित्यथः। “ महाजनो येन गतः स 
पन्थाः '' इतिवत् । २१, सात्वतः सत्वसंश्रयः । सक्चगणेकमरधामो धर्म॑ इत्यथः । 

1 भगवन् ए. ¢. च ८. तन्मे 8. 0. ^ स्म्यहं विभो ¢. £. 
° 8. (. ६. गाा1 (115 11716. ^ सम्यक् (^. 0. ६. 0. 7? भगवत्तः ̂, 8. (^. 5 भगवतो ^. 2. ^. ©. 



प्रथमोऽध्यायः 

तत्र तत्त्वाथकथने लक्ष्मीमाहात्म्यमुत्तमम । 
सूचितं तत्र तत्रेव नाप्रष्टत्वात्परकारितम ॥ २२॥ 

इच्छामस्तदिदं श्रोतं भवसागरतारकम । 
पद्विनीवेभवं सव प्रज्ञापयतु नो भवान ।। २३ ॥ 

नताः स्म रिरसा पादो तव संसारतारको । 
अधीहि भो मुने दिव्यं प्रपन्नास्त्वां चिरं वयम् ॥। 

मस्व. 

साघु संबोधितोऽस्म्यद्य मुनयः संदितत्रताः । 
प्रसन्नः कथयाम्यद्य लक्ष्मीतन्त्रं सनातनम ।२८५। 

यत्र सा टृ र्यते देवी स्वरूपगणवेभवेः। 
पद्पनी पद्मनाभस्य महिषी पद्मसंभवा ॥ २६॥ 

पुरा दुवांससः दापादभिमूते पुरंदरे । 
निःस्बाध्यायवषटकारे श्रध्रश्रीके जगत्वये |! २५॥ 

दरिद्रे देववरं च कदा धमं निसंतते । 
पितामहे सुरे: साध क्रीरोदाणवमयुषि' ¦ २८ ॥ 

"बहून वर्पगणान दिव्यांस्तप्त्वा तीत्रं महत्तपः । 
संबोधिते जगन्नाथे देवदेवे जनादन ।॥ २५॥ 

पितामहेन देवाय कायं च विनिवेदिते । 
क्षीरोदे मथिते देवेस्तदादिष्टेन वत्मना ।॥ ३० ॥ 

पारिजाते हयश्रष्ठे गजेन्द्रऽप्सरसां गणे । 
काटक्रूट समुद् भूते वारुण्याममते तथा ॥। ३१॥ 

सह चन्द्रमसा देव्यामुत्थितायां महार्णवात् । 
पद्धिन्यां पद्मनाभस्य वक्नःस्थायामनन्तरम् ।। ६२॥ 

तयावदोकिते दे ववग श्ियमुपेयुपि । 
तयानवेक्िते देयवगं चैव “पराजिते ॥ ३ ॥ 

स्वाराञ्यमखिलं प्राप्य मोदमाने पुरंदर । 
ब्हस्पतिरुपागम्य रहसीदं वचोऽत्रवीत् ।। २४ ॥ 

बरहस्पाते 

काल संबोधयाम्यतच्छणु वाक्यं पुरंदर । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां छक्ष्म्यास्ते कथिता पुरा ॥। 

महत्ता महतां नाथ तस्यामायतते” रिथतिः । 
ग्न श्रदयेत यथेवेषा तव राज्यस्थतिः परा। २६॥ 

"तथा यतस्व देवे श्ररणं गच्छ पद्चिनीम । 
णपा हि श्रेयसो मूटमेषा हि परमा गतिः।। ३५॥ 

अनेन सात्वतदाब्दनिर्वचनमपि सूचितम् । यथा-- संत्वं सच्वगुणः अस्यास्तीति सत्वतः । 

पर्वतादिवत् म््वरथं तपप्रत्ययः । सत्त एव सात्वन हृति । तस्यैव विवरणं जुदधा भागवतो 
ध्मं॑इति । २४. चिरमिति । ““ नासंवत्सरवासिने ब्रूयात् '' इति विधिरमिप्रतः । =५. 
रक्ष्मीतन्त्रमिति मन्थनाम । इदं च तन्त्रं शतकोरिग्रन्थपरिमितात् मूटमूतटक्ष्मीतन्त्रात् सार- 

ुद्धत्य कथितमिति वक्ष्यतेऽेव (44-52) । २७. परेत्यादि । इयमाख्यायिक्रा विप्णु- 

पुराणे प्रथमांदो द्रष्टव्या । निःस्वाध्यायवषट्कारत्व अ्ष्टश्रीकत्वे हेतुः । २८. निसतते । 
विच्छिन्न इत्यर्थः । ३३, अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां रक्ष्मीकराक्षपातस्य सर्वसंपन्निदानं 

निरूप्यते । यत्मत्वे यत्सत्यमित्यन्वये यथा देवेषु इति दष्टान्तः । यदभावे यदभाव इति 
व्यतिरेके यथा देययेषु इति रष्टन्तः । इममेव विषयमनन्तरमेव ३५ तमके वक्ष्यति । 

° मुधा 0. ८. 7. [. 1 मीयुषि 0; क्षीरार्णवमुपेयुप्रि 1. ह । 
हि 6 मायाति ते ^. 8. ¢. ^ पुरा 0. 5 विदिता 0. ८. 1; गदिता 0. 
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रक्ष्मीतन्त्रम् 

श्रतीनामभिसंधिश्च सेव देवी सनातनी । 
एषैव जगतां प्राणा एषेव जगतां क्रिया" । ३८॥ 

एषैव जगतामिच्छा ज्ञानमेषा परावरा । 
[५ 

एषैव सृजते कले सेषा पाति जगत्यम् ।॥ ३९॥ 

जगत्संहरते चान्ते तत्तत्कारणसंस्थिता । 
मातरं जगतामेनामनाराध्य महत् कुतः ॥ ४० ॥ 

एतत्त वेष्णवं धाम यतो नावर्तते यतिः । 
एषा सा परमा निष्ठा सांख्यानां विदितात्मनाम् ।। 

एषा सा योगिनां निष्ठा यत्र गत्वा न शोचति । 
एषा पारापती निष्ठा सेषा वेदविदां गतिः।। ४२॥ 

ऽ्प्छरात्रस्य कृतस्तस्य सेषा निष्ठा सनातनी । 
सेषा नारायणी देवी स्थिता नारायणात्मना । ४२॥ 

प्रथग्भूताप्रथग्भूता ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः । 
तेसतेज्ञानैः प्रथग्भूतेरागमेश्च प्रथग्विघेः । ४४ ॥ 

एकैवैषा परा देवी बहुधा ९समुपास्यते । 
तायुपेहि महाभागां शरणं पद्मसंभवाम् ॥ ४५॥। 

तपोविरोषे' विंविधेस्तेस्तेश्च नियमेः शुभः । 
आराध्य महिषीं विष्णोः स्थिरीक्ुर् निजश्रियम् ॥ 

एषा प्रसादसुमुखी स्वं पदं प्रापयिष्यति । 
अभीप्सिताथंदा देवी कामिनामपि कामदा ।॥ ४७॥। 

ग्द 

इति संबोधितः उक्र गुरुणा गुरुणा स्वयम् । 
आराधयितुकामस्तां क्नीरोदस्योत्तरं ययो ।॥। ४८ ॥। 

तत्र दिव्यं तपस्तेपे बिल्वमूलनिकेतनः । 
दकपादस्थितो भ्मौनी काष्ठभूतोऽनिराशनः॥४५॥। 

ऊर्ध्वरग्बाहुवक्चश्च नियतो नियतात्मवान् । 
दिव्यं वषसहस्रं वे तपस्तेपे सुदश्चरम् ॥ ५०॥। 

तपसोऽवभृथे तस्य सा देवी पद्मसंभवा । 
प्रसन्नवदना विष्णो्महिषी दश्चेनं ययो । ५१ ॥ 

अग्रतः संस्थितां देवीं जगतां मातरं पराम् । 
तां शक्रश्चक्ष॒षा वीक्ष्य विस्मयं परमं ययो ।५५२॥ 

विह्टः प्रणिपयाथ प्राञ्जलिबेखसूदनः । 
भ्रं सूक्तेन तुष्टाव पद्धिनीं पाकञासनः।। ५२॥। 

३८. श्रतीनामिति । “ वेदैश्च सवैरहमेव वेयः '” द्युक्तरीत्या सर्ववेदतासर्पर्यवसानमूमि- 
रित्यथः । उमयोरप्रथगभावान्न वचनविरोधः । ३९. जगतकारणत्वस्य ब्रह्मासाधारणत्सिद्धा- 
न्तेऽपि तच्छक्तिरूपत्वेन तदप्रथक्सिद्धत्वात् शाक्तिक्रृतस्यापि राक्तिमत्कृतत्वव्यपदेो युज्यत 

एव । वक्ष्यते चैतत् सुस्पष्टं देव्येव (11-6, 7). ४४, नारायप्या नारायणात्मनावस्थानं 

पूर्वश्चेकोक्तमेवोपपादयति-- एरथग्ूतेति अप्रथग्मूतेति च। ध्मधर्मिणोरप्धक्सिद्धयोः निप्कर्ष- 
विवक्षायां धर्मस्य प्रथग्यपदेशः । अनिप्केषै तु धर्मितया । यथा शङ्ख रूपम्, शुष्कः 

पटः › इति । ४७, देवीप्रसादे परमपदरूपमेक्षप्रापिः, आनुषङ्गिकत्रिवफलपापिश्चानेनोच्यते | 

इति प्रथमोऽध्यायः 

1 प्रिया ^. ४ एप्रा हि ̂ . 8. ¢^. 0.  एतत्तदू ६. 1. 
५ पुनः £. ° पाञ्च ८. 0. 6 तदु 7. 
7 नियमेस्तेस्तेश्च विविधैः ६. ए. 1. ५ ६. 0111115 & 11165 70) [ला६. 9 भूमौ ए. 

10 न्रियः 1. 



प्रथमोऽध्यायः 

एकान्त मा चनतननन्नाजां भक्तिमास्थितम् । यत्प्रमाणा यदाधारा यदुपाया सनातनी । 

तं वीक्ष्य जगतां माता वाक्यमेतदुवाच ह ।५४॥ यस्य त्वं तेनः वा दवि संबन्धस्तव यद्विधः ॥॥५८। 

श्रीः-- 
वत्स उक्र प्रसन्नास्मि तपसा तव सुत्रत । 
वरं वणु महाभाग किमिष्टं करवाणि ते ॥ ५५॥ 

यश्चान्यदवेदितव्यं ते नानाहासख्रोपब्रंहितम् । 
कथयेश्वरि तत्सवैमुपसन्नोऽस्म्यधीहि भो ॥ ५९॥ 

शक्रः-- इति प्रसादिता तेन चत्सेनेव पयस्विनी । 
अद मे तपसो देवि यमस्य नियमस्य च । स्निद्यता मनसा पद्या पाकरासनमन्रवीत् ।। ६० ॥ 

सद्यः फल्मवाप्रं यद् दृष्टा भगवती मया ॥ ५६॥ श्रीः 

यदि वापि वरो देयस्त्वया मे परमेश्वरि । श्रणु शक्र महाभाग या यहं यतप्रकारिका । 
तन्त्वं कथय देवेहि" यासि तवं यस्रकारिका।५५॥। यस्याहं तेन वा यादक् संबन्धो मम वरत्रहन्।। ६१ 

इति शश्रीपाश्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे श्ाख्नावतारो नाम 

प्रथमोऽध्यायः 

६.1. 2 केन 2. 1. 3 संबोधिता ‰. 

4 स्म्यहं 1. 7. 0.1. 5 श्रीपञ्चरातरे तन्त्रे ८. श्रीपञ्चराच्रसारे 8. श्रीपाञ्चरात्रे ?. 
6 ^. 8. ¢. 7. २. 1624 सर्वाधिष्ठानप्रकाशो ; ̂ . 1. 0१11 {€ (116. 



दहितीयाश्ध्यायः 

श्रीरुवाच-- विष्णुनारायणो विश्रो विश्चरूप इतीयते । 
अस्ति निदे ̀ नि सीमसखानुभवटक्षण : | अहतया समाक्रान्तं तस्य "विश्रामदं जगत् ।£॥। 

परमात्मा परं यस्य पदं परयान्ति सूरयः ॥ ‹ ॥। "वस्त्ववस्तु च तन्नास्ति यन्नाक्रान्तमहंतया । 

9 अ व "इदंतया यदालीटमाक्ऋान्तं तदहंतया । ५ ॥ 
काव्चत्कंषाचदात्मा स्यात्तम्यान्येषां च कंश्चन । 
तम्ाप्यन्यः इतीत्थं तु यत्रेषाः व्यवतिष्ठते ।। २॥ “सवतः ान्त एवासौ निर्विकारः सनातनः । 

अनन्तो देटाकाल्यदिपरिच्छेदविवर्जितः ।। ८ ॥। 

महावि भूतिरिव्युक्तो व्यापि: सा महती यतः । 
तद् ब्रह्म परमं धाम निराटम्बनभावनम° |! ९॥ 

अध्वनामध्वनः पारं परमात्मानमचिर । 
अहं नाम स्मरतो योऽथः स अत्मा समृर्दर्यते ।।३॥ 

अनवनच्छिन्नरूपोऽदहं परमात्मेति व्यते" | वतमं सद चेन निस्तरङ्गाम्रताम्भोधिकल्पं पाडगुण्यमुञ्जवटम । 
क्रोडाकरतमिदं सव चेतनाचेतनात्मकम् ॥ ‰ ॥ एकं तचिद्रनं शान्तमुदयास्तमयोग्ितम ।। १०८ ॥ 
यन सोऽहस्मृतो भावः परमात्मा सनातनः । अण्रथग्मूतशक्तित्वाद् त्ह्दितं तदुच्यते । 
स वासुद् वो भगवान् कषुत्रज्ञः परमो मतः ॥ ५ ॥ तस्य या परमा रल्तिअ्योँतस्व हिमदीधतेः।१९॥ 

१, निदुःखेत्यादिना निखिेयप्रत्यनीकलानन्तकल्याणगणकरत्वरपो^यलिङ्गत 
परमात्मन उक्तं मति । >, आत्मा । नियन्तव्यः । णेति । व्यवखति रोषः । व्यवतिष्ठते 
समामरति, स परमात्मेति प्ेणान्वयः । ३. अध्वनामिति । त्वर्गिकाध्वापेश्षया परमे 
याऽध्वा मेक्षाध्वा अचिर्दिः, तस्य पारं प्राप्यमित्यथः ; “ सोऽध्वनः पारमामति तद्विष्णोः 
परमं पद्म् '' इति वचनात् । “ अध्वनामध्वपते '' इति श्रलयद्धरणमत । अहमिति । यः 
अ्परत्ययगोचरः स आत्मेत्यथः । ५, अनवच्छिननति । वम्वाद्यपरिच्छेदेन याऽहंरब्दापर्यव्- 
सानव्रृ्या प्रतीयते स परमात्मेत्यथः । ६. आह च सक्र ऽन्यल---““ त्वयेतद्विप्णुना चाम्ब 
जगव्याप्तं चराचरम् '' इति । ७, इदंतयेति । उदंयब्दाथतया प्रतीतं स्वं जगदित्य्थः | 
६०, निम्तरङ्गत्यादिना ू~गवतः चान्तादिनावस्थेचच्यते । तदेवाह-- शान्तमिति । १९, 
्ह्मद्ितमिति । स्वापधकूसिद्धरक्त्यहेनविरिष्टत्वत् तद्विरिषठं ब्हमकमेव तत्वमियरथः | 

1 एवम् ^. ~ एप्रः ‰. 1. » अध्वानम् ^. 8. ¢, 
4 रास्यतं 8. ^. 8 सव 8. ६. 6 वस्तुतस्तु ^. ए. ¢. 
7 4. ए. €. 7. 01111 {175 1176. 8 स्वः यान्तः स ए. निराठम्बमभावनम् 1. 



द्वितीयोऽध्यायः 

सवावस्थागता देवी स्वात्मभूतानपायिनी । 
अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी ॥ १२ ॥ 

आत्मा स सवंभूतानामहं भूतो हरिः स्मरतः । 
अहंता सवंभूतानामहमस्मि सनातनी ।! १३॥ 

येन भावेन भवति वासदेव: सनातनः 
भवतस्तस्य देवस्य स भावोऽहमितीरिता । १५ 

भवद्धावात्मकं ब्रह्य ततस्तच्छ्ाश्रत पदम । 

भवन्नारायणो देवो भावो टश््मीरहं परा ।। १५॥। 

लश्ष्मीनारायणाख्यातमतोः ब्रह्म सनातनम । 
अहंतया समाक्रान्तो ह्यहमर्थः प्रसिध्यति || १६॥। 

अहमथं समुत्था च साहंता परिकी तिता । 
अन्योन्येनाविनाभावादन्योन्येन समन्वयान।।१५५॥ 

तादात्म्यं विद्धि संबन्धं मम नाथस्य चोभयोः | 
अहंतया विनाहं हि निस्पाख्यो न सिध्यति ।॥१५॥। 

तै (क क [ ~. 

अहमथ विनःहंता निराधारा न सिध्यति । 
भवद्धावात्मकं रूपं समस्तव्यस्तगोचरम ॥ १९॥ 

स्वस्वरुपस्य तद प्रथक्चिद्धतमेव टष्टन्तमुखेनाह--- ज्यति । 

परोक्रमपरोध्भं च जगति प्रविचिन्त्यतेः 
निसुन्मेपे निसन्मेषा साहंता परमेश्वरी ।॥ २०॥ 

क्रोडीकरल्याखिलं “सव ब्रह्मणि व्यवतिष्ठते । 
उन्मषत्तम्य यो नाम यथा चन्द्रोदयेऽम्बुधेः।(२९॥। 

अहं नारायणी उक्तिः सिसक्षाटक्षणा तदा । 

निमेपस्तम्यं यो नाम संहतौ परमात्मनः ।॥ २२॥ 

अहं नारायणी रक्तः सुपुप्साटक्रणा हि सा | 
भसिसभ्नाय। ममोद्यन्या द वाहक्ष्मीपतेः स्वयम् ॥ 

अव्याहतमसंकोचमेश्रय प्रविजम्भते। 
ज्ञानं तत्परमं ब्रह्य °सर्वद हा निरामयम ॥ २४ ॥ 

ज्ञानात्मिका तथाहंता सर्वज्ञा सवंदशिनी । 
ज्ञानात्मकं परं रूपं ब्रह्मणो मम चोभयोः ।। २५॥ 

रोषमेश्रयैवीयादि ज्ञानघ्मः सनातनः । 
अहमित्यान्तरं रूपं ज्ञानरूपमुदीयतेः ।। २६॥ 

प्रकाटाकादिकं रूपं स्फटिकादिसलक्षणम् । 
"अतस्तु ज्ञानरूपत्वं मम नारायणस्य च ॥ २५॥ 

२. सवांवस्थागतानपा- 

यिनीत्यनेन ““ र] घवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । अन्येषु चावतारेषु विप्णरेषानपा- 

यिनी '' इति महर्षिवचनं स्मायते । १६. श्रीविरिष्टमेव परं ब्रह्म । न तु निःश्रीकमित्यथः । 

रक्षमीनारायणयेरुमयोर।त्मटविःदोपरिवेऽपि आघ्नवरैप्णवादिप्विव विरिष्टम्येवे,टेद्यतात् तस्य 
चैकत्वात् न रोष्िद्धित्वपरसक्तिरिति सवः । १८. निरुपाख्ये निर्विरोषः । रुके सर्वमपि 
वस्तु दृदमित्थमिति प्रकारविरोषपुरस्करेणव सिध्यति; न तु निर्विरोषमिति भावः| 

२२. देव्याः शक्तिरूपतवं पृवमुक्तम् । अधुना तद्द उच्यते- सिसशक्षाशक्तिः युषुप्सा- 
रक्तिश्चति । प्रथमया खष्टिः, द्वितीयया संहार्य जायते । तत्र नित्यविमतिविषये 
प्रथमाया ण्व प्रवृत्तिः । द्वितीयायास्तु लीखविमूतावेवृपयोगः । २४. ज्ञानादिषु ष्टु 
गुणेषु ज्ञानं तत्पख्पनिरूपकधमः । अन्ये गुणास्तु निरूपितस्वरूपविदोषणमूता इति विवेकः | 

तदेव वक्ष्यदयुत्तरत् ‹ रोष्प्श्चय॑वीयांदि ज्ञानधर्मः ' इति । जानाख्यस्य स्वरूपस्य धर्म इत्यथः । 

सहायो 8. ¢. 2 णाख्यं तत् ९. 1. 3 विभाव्यते ६; विभज्यते 1. 4 विश्वं 8. 
' सिसृक्षायां ममोयन्त्यां ए. ^ स्वादेरि 8. ? मितीर्यते ६. 8 अतस्तत् 1. 



रुक्ष्मीतन्त्रम् 

अव्याहतियैदुश्चत्यास्तदेश्चय परं मम । 
हन्छेति सोच्यते तत्तत्तत्त्वराखेषु पण्डितः ।। २८॥। 

जगतप्रकृतिभावो मे यः सा शक्तिरितीयेते । 
सृजन्तया यच्छमाभावो मम तद्रटमिष्यते ।। २९॥ 

भरणं यज्च कायस्य बलं त्च प्रचक्षते । 
'शक्त्यंशकेन ततप्राहमभेरणं तत््वकोविदाः ॥ ३०॥। 

विकारविरहो वीय प्रकृतित्वेऽपि मे सद्ा । 
स्वभावं हि जहात्याद्चु पयो दधिसमुद्धवे ॥ २३१॥ 

जगद्धावेऽपि सा नास्ति ` विक्ृतिमम नित्यदा । 
विकारबिरहो वीयमतस्तत्त्वविदां मतपर ॥ ३२ ॥ 

विक्रमः कथितो वीयैमैश्वयदाः स तु स्मरतः । 
सहका्यनपेक्ना मे स्व॑कायविधो हि या ॥ ३३ ॥ 

तेजः षष्ठं गुणं प्राहस्तमिमं तत्त्ववेदिनः। 
पराभिभवसामध्य तेजः केचितप्रचक्षते ॥ ३४ ॥ 

पेश्रये योजयन्त्येके तत्तेजस्तत्त्वकोविदाः । 
इति पश्च गुणा एते ज्ञानस्य श्खुतयोऽमलाः ॥ ३५॥। 

ज्ञानाद्याः षड्गुणा एते षाडगुण्यं मम तद्रपुः । 
उद्यतीत्थं सिसक्षाया ममायुततमी कला ॥ ३६ ॥ 

गद्धारुद्धातमको वगेस्तया क्रोडीकृतोऽखिटः । 
तत्र शुद्धमयं माग व्याख्यास्यामि सुरेश्वर ॥ ३७ ॥ 

अभिव्यक्तनभिव्यक्तषाडगुण्यक्रममुञ्जवखप् । 
आटम्बितचतृरूपं रूपं तत्पारमेश्चरम ॥ ३८ ॥ 

4गुणकल्पनयाध्यस्तो गुणोन्मेषकृतक्रमः। 
मूर्तीकृतगुण्चेति त्रिधा मार्गोऽयमद्भूतः ॥ ३९ ॥। 

युगानि त्रीणि षण्णां यान्याहृज्ञानादिकानि वेः । 
समासव्यासतस्तेषां चातुरात्म्यं विविच्यते०॥५०॥। 

समस्तव्यस्तमेदेन गुणानां तद्युगत्रयम । 
विवक्ष्यते यद। सा मे शान्तायाश्चातुरात्म्यता०॥९१। 

1 शक्यं शक्तेन च ^. ¢. ©. 
6 अमूर्तिमत् ^. 8. ¢. 7. 

२८. इच्छेति । सिचक्षारक्तरेशर्रूपतवं पूवं चतुर्विरो के वर्णितमत स्मर्तव्यम् । 
चिचक्षा हि सष्टमिच्छा । ९. देव्या जगतप्कतिभावो न स्वरूपतः, तथात्वे विकारिव- 

प्रसङ्गात् । किंतु स्वप्रकारमूतचिद चिदातनेति द्रष्टव्यम् । एषैव हि ब्रह्मणे! जगत्मरकरृतितवे 

गतिः । ३१, विकारविरहित्वं, पूर्वोक्तरीत्या प्रकारांदो परिणामः न तु प्रकायल इति 

स्वीकारात् । प्रकारिभूते स्वरूप एव परिणाममङ्ग रत्य अधटितघटनासामर््यात् विकाराभाव्- 

नि्वाटस्तु न युक्तिसटः । अत एव “ मायां तु प्रकृतिं विद्यात् ' इत्रश्चरपाधिमूमायायां 
प्रकृतित्वमर्थ इति केषांचिदभ्युपगमः। ३६. उद्यतीति । उदयं प्राप्ेत्यथः । ३७, युद्ध 

सृष्टिः, अशुद्धसष्टश्चति द्विविधा सृष्टिः । तत्र शुद्धा नैगुण्यरहिता गुद्धसत्वमयी । तस्याः 

म्वयंप्रकाशत्वादजडत्वमिति केचित् । जडत्वमेवेति परे । अस्या एव नित्यविभू तिरति व्यव्- 

हारः । अशुद्धसष्टस्तु तैगण्यमयी जडरूपा ठीलाविभूतिरिति व्यवहता । ३८, न केवरं 
नित्यविभूतिरेव गुद्धसष्टिः । किंतु तत्र विद्येतमानाः वासुदेवसंकर्षणप्र्युनानिस्द्धास्या व्यूहा 
अपि तथेति मन्तव्यम् । तत्त प्रथमे वायुदेवे षराड्गुप्यक्रमस्य न सफुटावभासः । 
तदनन्तरव्यहेषु तु किंचिक्िचित् क्रमेणेति ज्ञेयम् । ३९. तेषु कचित् व्यृहे गुणानां 

£ प्रकृतिः 1. 3 स्पूर्तयः ए. 1. “ गुणानां कस्पनावस्थो 1. 
7, 8. ८, 70, 0पाण{ "€$€ 41 84 42. 

5 वेदिनः 2. 

5 चतुरात्मता 1, 



द्वितीयोऽध्यायः 

आक्रतीरनवेश््यापि गुणानां कत्पनाकृतप् । 
चातुरात्म्यमिदं प्राहुः शान्तायास्तत्तवचिन्तकाः ॥ 

ध्टान्तातिश्चान्तादुन्मेषो मम रूपाद्युगत्रये । 
क्रमव्यक्तं तदाद्यं मे चातुरात्म्यममूतिंमत् ॥ ४३॥ 

अतरङ्गमनिर्देदयं निःसत्तं सत्त्वमव्ययम् । 
सश्िन्मात्राख्य उन्मेषः साद्या मे शान्तताच्युतिः।। 

व्यक्तज्ञानवलाख्यायां पूव संकर्षणात्मनि । 
( ( अ 

ऽतिरकाटकवत्सर्वों विकारो मयि तिष्ठति ।(४५५। 

तन्मां संकर्षणात्मानं विदुज्ञानबले बुधाः । 
स्वयं गृह्णामि कवैत्वमुन्मिषन्ती ततः परम् +।।४६॥ 

प्रद्युम्न इति मामाह: सवार्थद्योतनीं तदा । 
युगं प्रस्फुरितं रूपं? तस्मिन्नेश्वयेवीयेयोः ॥ ५॥।। 

'्टव्धावेश्ञा चिकीषया । 
युज्यमानानिरद्धाख्यां छम्भिता तत्तवकोविदः ॥ 

अवस्थाः क्रमशो मे ताः सुषुप्तिखप्रजागराः । 
तिस्रो मम सखभावाख्या विज्ञनेश्व्यडक्तयः।४९।। 

उन्मिषन्यः प्रथक्तन्त्वत्रयेण परिकीतिताः । 
बलं वीयं तथा तेज इत्येतत्तु गुणत्रयम् ।५०।। 

शश्रमायवद्ाभावाख्यं ज्ञानादेरुपसजेनम । 
इत्थं शान्तोदितावस्थादयभेदजुपो मम ॥ ५१॥ 

सखधर्मोर्मिसमुद्यासो न भेदायाम्बुधेरिव । 
प्रायो यद्गुणकतव्ये वर्ते कलया यया ह्यहप।५२॥। 

तत्र तद् गुणयुग्मं तु मम रूपतयोच्यते । 
अतो ज्ञानबले देवः संकषण भउदीयैते ॥ ५३ ॥ 

फेश्र्ैवीर्य प्रयुम्रोऽनिरद्धः शक्तितेजसी । 
""'आद्यस्त्वमिन्नषाडगण्यो ब्रह्मतत्त्वाप्रथकस्थितौ।। 

एकोऽप्यनुनयोदायेक्रोयरोयादिभिर्गुणेः । 
नटः प्रबतेते यद्वदरेषचेषएरादिभेद वान् । ५५ ॥ 

सम्यगनुन्मेषात् न॒ गुणातमतया ज्ञानम् । कचित्तु क्रमेणोन्मेषात् क्रमादभिव्यक्तिः । कचित्तु 

गुणानामतिप्रकायात् गुणाना परिज्ञानमिति क्रमः| ४५. तिलकारकवदिति । 
यथा प्राणिनां देहे तिख्वत् सृक्ष्मः काख्वणीश्च विन्दुविदोषोऽत्यल्पपरिमिते कचिक्तोणे 

दस्यते, तद्वत् सर्वाऽपि प्रपञ्चः ममेकदेदो तिष्ठतीत्यथः । संकर्षतीति संकर्षण इत्यन्व॒थं 
नाम । अवर ज्ञानवस्योः समुन्मेषः । ४७, प्रकरष्टं दन्नं वं तेजो वा यस्येत्यन्वथ नाम । 

सृषटिकरवृलात् अल वीर्यर्ययोः समुन्मेषः । ४८, अनिरुद्धेति । पाट्नकर्तैषः । अत 
दाक्तेतेजसोः सम॒न्मेषः । तथा च संजगरहः--““ षाड्गुण्याद्रायुदेवः पर इति स भवान्मुक्त- 

भोग्यो बखाव्याहोधात्संकर्षणस्तवं हरसि वितनुषे शाख्मेशर्यवीर्यात् । प्रयुञ्नः स्गधर्मं नयसि 
च भगवन् राक्तितेजोऽनिरद्धो बिभ्राणः पासि सत्वं गमयसि च तथा व्यृह्य रङ्ग धिराज ॥ '' 

इति । ४९, युषुपीत्यादि । संकर्षणप्रचुन्नानिरुद्धानां युषप्त्याद्यधिष्ठातृत्म् । वासुदेवस्तु तुरी- 

यापिष्ठातेति विवेकः । अयमेव विभागः माण्डूक्योपनिषदि विश्वतैजसप्राज्ञतुयनामभिनिर्दिषटः | 

५१, शान्तोदितेति । रान्तावस्ा परवायुदेवावया । उदितावस्था व्यूहावस्था । ततापि 

1 गुणकस्पनया 1. 2. ए. @. 7. ए. गा (15 च्लाऽ6€. $ तिलकाकिक ६. 1. 

५ परा ^. 28. 0. 0.1. 5 रूपे 28. ¢. 7.1. 6 लन्धावस्था ^. 8. ¢. 7. 
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१० टक्ष्मीतन्त्रम् 

तद्रदेकापि सैवाहं 1ज्ञानडाक्त्यादिभिर्मणेः । अनिरुद्धस्य विस्तारो दर्सितस्तस्य सान्त्वे । 
संकर्षणादिसद्धावं भजे छोकहितेप्सया ॥ ५६॥ अचापि खोकिकी या सा भगवद्धावितात्मनाम् ॥ 

मन्त्रमन्त्रेश्वरन्यासात्सापि षाडगुण्यविग्रहा । 2 : प्रटयोतत्तिस्थितिमिः । क्रमराः प्रख्योत्पत्तिस्थितिमिः प्राण्यनुग्रहः । पराद्यचावसानेऽस्मिन्मम रूपचतुष्टये ॥ ६० ॥ 
प्रयोजनमथान्यश्च शाखराखरा्थतत्फटेः ॥ ५७ ॥ 

तुयाद्यवस्था विज्ञेया इतीयं शुद्धपद्धतिः। 
दशास्तुयसुषुप्त्याद्याश्चतुव्यैहेऽपि रक्षयेत् । दैषद्धेदेन विज्ञेयं तदयृहविभवान्तरम् ॥ 
विभवोऽनन्तरूपस्तु पद्मनाभयुखो विभोः ॥५८॥ डद्धेतरं त्वथो माग मम राक्र निञ्ञामय ॥ ६१ ॥ 

इति शश्रीपाश्चरात्रसारे खक्ष्मीतन्त्रे शशुद्धमागप्रकाश्चो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः 

शान्तेदितावस्थः प्रथमव्यूहः । नित्ये दितावस्था अन्ये तय इति विदोषः । ५७, संकर्षणः 
प्रयकतं राखेपदेष्टा च । प्रयुन्नः खष्टिकतां शासखरार्थपरवर्तयिता च । अनिरुद्धः पालनकर्ता 
रास्राथफलनिवांहकश्यति प्रत्येकं व्यापारविभागः । ५८, परव्यृहावुपवर्ण्यं विनवः कथ्य- 
तेऽल । विनवावताराः पद्मनामादयो वहवः । मत्यतरर्मादयोऽप्यतैव परिगणिता अवताराः । 
५९, अचां नाम देवाखयेषु प्रतिष्ठिता बिम्बविरोषाः । 

इति द्वितीयोऽध्यायः 

1 ज्ञानैश्र्या ए. 1. 2 क्रमेण 1. 3 परादर्चावतारे ^. ए. ¢. 7. 
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ततीयोऽध्यायः 

श्रीरवाच-- एते त्रयो गुणाः शक्र त्रेगुण्यमिति शब्द्यते । 
नित्यनिर्दोषनिःसीमकल्याणरुणसालिनी । रजःप्रधानं त्ष तेगुण्यं परिवर्तते ॥ ५ ॥ 
अहं नारायणी नाम सा सत्ता वेष्णवी परा ॥ १।। , 

स्थितो सत्वप्रधानं तत् संहतो तु तमोमुखम् । 
देशात्कालात्तथा रूपात्परिच्छेदो न मे स्मरतः । अहं संविन्मयी पवां व्यापिन्यपि पुरंद्र ॥ ८ ॥ 

® + 1 [3 देको ४ नि 

संवित्तिरेव मे रूपं 'सर्वेश्वयाि गुणः ।। २ ॥ अधिष्ठाय गणान् सष्टिस्थितिसंहतिकारिणी । 

विज्ञनि्येडक्त्यात्माः विभागो यः स ईैरितः॥३॥ चक्रं प्रवर्वयाम्येका सष्टिस्थियन्तरूपकम् । 
रः 

विज्ञलिश्वयैशक्तीनामुन्मेषस्त्वपरोऽधुना । विधाद्रयं समास्थाय ज्ञानाये तु ५युगत्रये ॥ १०॥। 
अतकष्याया ममोद्यत्या नियोगानहया सदा ॥४॥ तीति 

| (नि श किमथ त्वं प्रवर्तसे । 
इच्छयान्यत्कृतं रूपमासीज्ज्ञानादिके त्रिके । विधयोरनयोः पद्म संबन्धः कः परस्परम् ॥ ११॥ 
यथेवे्चुरसः स्वच्छो गुडत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥ 

एतत्पर्ठा मया त्रृहि नमस्ते पद्मसंभवे । 
तद्रत्वच्छमयं ज्ञानं सन्त्वतां प्रतिपद्यते । श्रीः- 
रजस्त्वं च ममेश्वय तमस्त्वं शक्तिरप्युत ॥ ६ ॥ अनियोज्यं ममेश्वयैमिच्छेव मम कारणम् ॥ १२॥ 

२, स्वरूपनिरूपको धर्मः ज्ञानम् । अन्ये पञ्चापि गुणाः निरूपितस्वरूपगुणम्ता 

इत्यथः । ३, इत्थं विभागोऽपि मदिच्छाङ्ृत एवेत्याह-- स्वस्वातन्ब्येति । ४, अपर इति । 

पूर्वं शुद्धसृष्टो एक उन्मेष उक्तः । अधुना अशुद्धासकतैगुण्यसृष्टावन्य उन्मेष इत्यथः । ५. 
ज्ञानादितिकरूपं सत््वादितिकात्मना अन्यथा कृतमासीदित्यथः । ६, तदेवाह-- तद्वदिति । 
ज्ञानं सत््वतया, रश्व रजस्तया, शक्तिश्च तमस्तय) जातमिति भावः । ७, तैगुप्यमिति 
चातु्वण्यमितिवत् स्वाथ॑प्यञ् । ९, नि्गुणापीति । पूवं॑षाड्गुण्यस्थोक्ततात् अल 
निर्भुणपदस्य सत््चरजस्तमोखूपमिश्वगुणरहितेत्य्थः । आत्मवाज्छयेत्यनेन जगत्युष्टयादो रीरेव 
प्योजनमिदयुक्तं भवति । यथाह भगवान् बादरायणः--““ लोकवत्तु टीलकैवल्यम् `” इति । 

1 सेवै 7. 2 दाक्त्यातमम ६. 1. 3 नुयोगा 2. 1. 4 गुणत्रये ^. ©. ]. 

४ 



१२ छक्ष्मीतन्त्रम् 

मुह्यन््यत्र महान्तोऽपि तत्तवं णु तथापिमे। श्रीः-- 
ईरोरितव्यभावेन परिवर्ते 'सदा ह्यहम् ॥ १३॥ सभावो “नानुयोज्योऽयं मम नारायणस्य च । 

ऽखोऽहमी दितव्यो न स च देवः सनातनः ॥ 
रायणो ज्ञेय ईटात रितच्य दविधा प्रत्तं चिदसि 

1 तु विञेयं चिदचि 1 + | इरितव्यं द्विधा प्रोक्तं चिदचिन्यतिरेकतः । 
3 चिच्छक्तिभोक्तृरूपात्र सा च भचिद्रपधारिणी ॥ 

चिच्छक्ति्तु परा क भोक्तृतां प्रतिपद्यते । भोग्यो५९५।९५ ९ चिच्छक्तिखिधा स्थिताः । 

अनायया समाविद्धा सा चिच्छक्तिरविद्यया । विभक्ते अपि ते एते टाक्ती चिदचिदात्मिके । 
मसप्रवर्तितया नित्यं चिच्छक्तिभोक्ठतां गता ॥ मत्स्वाच्छन्यवरोनेव मम रूपे सनातने ॥ २५ ॥ 

चिच्छक्तिविमला शुद्धा चिन्मय्यानन्दरूपिणी । 
अनाद्यविद्याविद्धेयमित्थं संसरति धवम् ।। २६॥। 

अचिच्छक्तिजेडाप्येवमशद्धा परिणामिनी । 
चिच्छक्तिनिरभीमाना तदा मद्धावमेष्यति । त्रिगुणापि ममेवेदं स्वाच्छन्दयात् प्रविक्म्भितम्॥। 
तां विद्यां गुद्धमागेस्थां परव्यूहादिरूपिणी ।॥। १८॥ 

अहंममत्वसंवन्धाद्धयचित्सखेनाभिमन्यते । 
अविद्या सा तिरोभावं विद्यया याति वे यदा ॥ 

धूमकेतुयैथा धूमं दीप्यमानो भजेत् स्वयम् । 
प्रवतयामि कारुण्याञ्ज्ञानसद्धावदशिनी । शुद्ध संवित्स्वरूपापि भजे साहमचिद्रतिम् ।। २८॥ 
रह्ष्यरक्षकभावोऽयं संबन्धो विधयोद्रैयोः ॥ १५॥ 1 

एतत्ते कथितं राक्र किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥।२०॥ बहिरन्तःपदार्थ हि चित्स्वरूपमखण्डितम् । 

र विदिनष्टि तथाप्येतचित्रयोपाधिसंपदा ।।! ३० ॥ 

ईरोदितव्यभावेन किमथ त्वः प्रवर्तसे । स्वातन्त्र्यमेव मे हेतुनानुयोञयारिमि किंचन । 
दईरितव्यं कियद्धेदं किंरूपं तत्र मे वद् ॥ २९१ ॥ "0इत्थं प्रभावामेवं मां विदन् वुद्धो भविष्यसि।।२१॥ 

१३. रद्वेतरखष्टयोः संबन्ध उच्यते-देरोरितव्येति । रक्ष्यरक्षकमाव इत्यर्थः । २८, 
ज्वलनस्वभावोऽपि धूमकेतु्यथा मकिनधूमखूपतां प्रतिपद्यते, तथा ज्ञानस्वरूपाप्यहमचिद्धावमापद्य 
इत्यथः । २९., आध्यानोपधिनेति । मदिच्छारूपोपाधिनेत्यथः। ध्यानाख्बनार्थमिति वाथः। 

1 सदाप्यटम् ^. 8. ^. 1. ‡ तथा #?. २ च ¢. 

4 अननु ^. 8. €. 5 ददो ष्टि ^. 8. €. 9. 6 मदूप ए. 
7 मता 0. स्मृता 1. 8 धूमात् ^. ए. ©. >. 0. ° शब्देनाप्य ?. 1. 

11 इद प्रभावाम् ^. 8. ^. ©. 



तृतीयोऽध्यायः १३ 

शकः- श्रीः 
कथं सृजसि वै खोकान् सुखदःखसमम्वितान् । कुवैदया मम कायांणि कमं तत्करणं स्मृतम् । 
सषि बरं यद्रा सष्टिरस्तु सुखास्मिका ॥ ३२॥ कुश्च करणपेक्षा न स्वातन्त्यविघातिनी ॥ ३५॥ 

श्रीः- कन | निरवद्या स्वतन्त्राहं नाल॒योगपदे स्थिता । 
अन जीवानां म | विभजे बहुधात्मानं कठैकमेक्रियादिना ॥ ३६॥ 
संचितं क्म संप्रेक्ष्य मिश्रां स्ट करोम्यहम् ।।२२॥। 0 

रकरः- शकः-- 
श्रीरोदसंभवे देवि स्वाच्छन्द्यं ते कथं भवेत् । यद्रा तदट्रास्तु तहेवि स्वातन्त्र्यं ते यदीदृशम् । 
कम चेत्समवेक्ष्य त्वं विदधासि सुखासुखे ॥ ३४॥ सष्टिप्रकारमाख्याहि नमस्ते पद्मसंभवे ॥ २७ ॥ 

इति 'श्रीपाश्चरात्रसारे रक्ष्मीतन्वे त्रेगुण्यप्रकाञ्चो नाम 
तृतीयोऽध्यायः 

यथा वक्ष्यति--^ध्यानविश्राममूमयः ' (4-24) इति । ३२. असृष्टिरिति । अत्र “ सजे 
सुखमेवेकमनुकम्पाप्रचोदितः इति शछोकवार्िकवचनं सर्तव्यम् । 

इति वतीयोऽध्यायः 

1 श्रीपश्चरात्रसारे 4; श्रीपाश्चरात्रे 1. 2 मिश्रसृष्टि © ; ^. 8. ©, 7. ह. गा{ ८ ॥116 
| 



चतुर्थोऽध्यायः 

„1 
निमलटाकाडशकत्पाहं निःसमानन्दविन्मयी । 
अहं नारायणी नाम भावोऽहं तारञोः हरेः ॥ १। 

न खान्ता नोदिता नापि मध्यमाहं चिदात्मिका | 
तादृ्स्य हरेविष्णोः स्वरूपमखिटखत्मनः ॥ २ ॥ 

.त९५[चित्रेकेरूपस्य विकर" 
अचिच्राहं तदाकारा सवतः समतां गता ।॥ २ ॥ 

तयोर्न संबिदात्मेव कचिदुन्मेष उत्थितः । 
कोटिकोटिसदस्रोघकोटिकोटितमी कटा ।॥ ४ ॥ 

सिसक्षा नाम तदूपा सष्टिमिष्टं करोम्यहप । 
एकादोन विदुद्धाध्वरूपा वर्तेऽहमञ्जसा ॥ ५॥ 

वज्रनप्रभा यद्रत्परिस्फुरति सवतः । 
एवं शुद्धमयो मार्गो मम स्फ़रति सर्वतः+ ॥ ६ ॥ 

'अमेघाकारसंकाटानिष्पन्दोदधिषूपतः। ` 
मम ज्ञानघनाद्रपच्छरुद्रा^ सृष्टिः प्रवतते ॥ ५ ॥ 

"निन्यापारं सदानन्दं शुद्धं सवांत्मकं परम् । 
व्यज्यते प्रथमं ज्ञानं स संकषण उच्यते ॥ ८ ॥ 

हेत्वन्तरानपेक्षं यन् स्वातन्त्र्यं विश्वनिमतौ । 
तदै.श्य तदासीन्मे प्रदयुश्नः पुरुषोत्तमः ॥ ९॥ 

निटीनचिच्ररूपा या सर्वत्र समवस्थिता । 
अव्याहतासीच्छक्तिम सोऽनिरुद्धः प्रकीर्तितः ॥ 

सृष्िस्थिलयन्तकतांरो विज्ञानेश्वयरक्तयः । 
मम रूपममी देवाः पुरुषाः पुष्करेक्षणा: ॥ ११॥। 

अतरङ्गार्णवाभासमस्ताम्भोदाम्बरोपममः । 
रूपं सिसक्षमाणाया वासुदेवो ममादिमम्° ॥ 

ज्ञानराक्तिबलेश्रयेवीर्यतेजांस्यदोषतः । 

उन्मिषन्ति यदा तुल्यं वासुदे वस्तदोच्यते ॥ १३॥ 

तेषां ज्ञानवलोन्मेषे'” संकर्षण उदीयैते । 
विभर्ति सकलं विश्वं तिखकाटखकवस्सतः ॥ १४ ॥ 

बलमित्येव तन्नाम ततो वेदान्तरब्दितम् । 
वीर्येश्रयसमुन्मेषे"' प्रद्युम्नः परिकीतितः ॥ १५॥। 

विकारविरहो वीयमविकारी ततश्च सः। 
ाक्तितेजःसमुन्मेषे ह्यनिरुद्धः स हरितः ॥ १६॥ 

तेजस्त्वन्यानपेक्षत्वमनिरद्धत्वमप्युत। । 
शास्रं "+संकर्षणादेव भाति निघांतञब्दवत् ।१५।। 

तत्किया सकला दे वात्पदयु्नात् संभवेद्यतः'5 । 
क्रियाफल्मदोषं तदनिरुद्धासप्रचक्षते ॥ १८ ॥ 

1 श्रीस्वाच 8. 2 तारी 8. 3 तस्य चित्रैक ६.1. 
4 ख्यत; ^. 8. €. 0.1. 5 अमेया ^. 8. 6 शुद्ध ^. 0. 

? निवासिनं ६. 1. 8 उअनम्भोदाम्बरोपमम् ६. 1. १ ममात्मकः ^. 0. 
10 बलोन्मेपः ९. 11 समुन्मेप्रः ६. 1. 12 समीरितः ६ 1. 
13 अतः 2. 1. 14 संक्षरणादेवात् ८. 1. 15 संमवत्युत ८. 1. 



चतुर्थोऽध्यायः १५ 

सृजते ह्यनिरुद्धोऽचत्र प्रद्युम्नः पाति तत्कृतम् । 
सृष्टं तद्रक्षितं चात्ति स च संकषेणः प्रभुः ॥ १९॥ 

सृष्टिस्थिलयन्तकार्येण शाख्रधमेफलेन च । 
अनुग्रहमिमे देवाः सदा विदधते स्वयम् ॥ २० ॥ 

यद्यप्येकगुणोन्मेषस्तथाप्येते' हि षड्गुणाः । 
अन्यूनानधिकाः सर्वे वासुदेवात्सनातनात्ः ॥२१॥ 

7 

अङ्गप्रयङ्गबुद्धयादिरनेषां भूतमयः स्मृतः| 
षाड़गुण्यमय एवेषां दिव्यो देहः सनातनः ।॥।२२॥ 

नैवेषां वास्तवो भेदश्िन्तनीयो दिवस्पतेः । 
तत्तत्कायेप्रसिद्धथथ कृतोऽसौ कल्पनावात् ॥ 

ज्ञानान्नान्यत्तयेश्वय तस्मान्नान्या च रक्तिका । 
मयेता+ कल्पिताः राक्र “ध्यानविश्रामभूमयः।(२४॥ 

वस्तु पूर ततो भावः पश्चादर्थस्ततः क्रिया । 
चातरूष्यमिदं ज्ञेयं सर्वभावेषु सर्वदा ॥ २५॥ 

वासुदेवादिरूपेण चतुधात्मानमात्मना । 
संबिभग्यावतिष्ठेऽदहं °सव॑मावृत्य संविदा ॥ २६॥ 

वासुदेवादयो देवाः प्रत्येकं तु त्रिधा त्रिधा । 
केटावादिस्वरूपेण विभजन्ति स्वकं वपुः । २५॥ 

एतद्धृहान्तरं नाम पक्वरात्रामिरब्दितम्। 
6्का दड़ोते { येस्य नयने देवा द्रादश्ञेते व्यवस्थिताः ।(२८५॥ 

विभोरप्यनिरुद्धस्य हिताय जगतां हरेः । 
प्रसरो विभवो नाम पद्मनाभादयः स्मृताः ॥ 

आविरयाविरय कुरुते यत्र देवनरादिकम् । 
जगद्धितं जगन्नाथस्तञ्ज्ञेयं विभवान्तरम ॥ ३० ॥ 

देवर्षिपित्ृसिद्धादयेः स्वयं वा जगतां हिते । 
निर्मिते भगवद्रूपमचां सा शुद्धचिन्मयी ॥ ३१॥ 

इत्येष लेटातो मागैः शुद्धस्ते संप्रदरतः । 
त्रण्यमपरं माग गदन्त्या मे निश्चामय ।। ३२ ॥ 

यत्ते ज्ञानं पुरा प्रोक्तं तत्सत््वेन विवतंते । 
रजस्तया तदेश्वय शक्तश्चापि तमस्तया ॥ ३३॥ 

प्राधान्येन रजस्तत्र स्रौ संपरिवर्तते । 
अभितः सत्त्वतमसी गुणो द्री तस्य तिष्ठतः ।।२४॥ 

या सा पूरवे मया प्रोक्ता कोटिकोटितमी कटा । 
तस्याः कोटितमेनाहमंरोन विसृजे जगत्।। ३५ ॥ 

सर्वस्याद्या महारक्ष्मीखिगुणाहं महेश्वरी । 
रजोरूपमधिष्ठाय सृष्टिमिष्टं करोम्यहम् ॥ ३६॥ 

अम्रीषोममयो भावो दिव्यो खीपुंसटश्चणो । 
बिभ्रती चारुसवाङ्गी छोकानां हितकाम्यया ॥ 

चतुभुजा 1वडालाश्षा तप्तकाड्चनसंनिभा । 
मातुख्न्गं गदां खट सुधापात्रं च विभ्रती । ३८॥ 

१९, अलानिरुदधस्य सृष्िकवैतं परचुन्नस्य पालनकवतवं चेच्यते । पूवं तु द्वितीयाध्याये 

अनिरुद्धस्य पारनकवत्वं प्रयुन्नस्य ॒सष्टिकवैत्वं॑चेक्तम् । तत्तु कल्पान्तरेणेति ध्येयम् । 
२०, बुद्धिरत्ान्तःकरणम् । " नैषां मूतमयः ' इति वचनेन “न भूतसङ्खसंसथानो देहोऽस्य 

परमात्मनः '” इति शान्तिपवैवचनं सरितम् । २४, ध्यानेति। उपासकानां यथार्च्याटम्बन- 

दानाय तत्र मेदपरिकल्पनेत्यथेः । २७, एवं च केदावादिदामेदरान्ता द्वादशापि व्यहान्तरमूता 

ध्येयाः । ३०, ' देषनरादिकम् ' इत्यनेन दत्तत्रेयबादरायणादीनामपि वि.वान्तरतवं ध्येयम् । 

३१, स्वयमित्यनेन स्वयंव्यक्तक्षेलरखार्चा गृह्यन्ते । ३६. अनेन तिगुणजगत्खष्टिकतैल- 

1 तदाप्यते 2, 

५ ध्येया; ^. ए. ©. 7. 
ध 

“ सनातनाः ^. 8. 1). 

5 सर्वदा ^. ¢. 1); सर्वदा सत्य 3. 

3 विपशिता 2. 1. 

¢ कालस्य 2. 
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महालक्ष्मीः समाख्याता साहं सर्वाङ्गसुन्दरी । 
महाश्रीः सा महाखश्ष्मीश्चण्डा चण्डी च चण्डिका।। 

भद्रकाटी तथा भद्रा काटी दुगा महेश्वरी । 
त्रिगुणा भगवत्पन्नी तथा भगवती परा ॥ ४०॥ 

एताः संज्ञास्तथा चान्यास्तत्र मे बहुधा स्मरताः । 
विकारयोगादन्याश्च तास्ता वश्ष्याम्यदोषतः ।४१॥। 

लक्षयामि जगत्सवं पुण्यापुण्ये कृताकृते । 
1महनीया च सर्वत्र महालक्ष्मीः प्रकीतिता ॥४२।। 

महद्भिः श्रयणीयत्वान्महाश्रीरिति ग्गदते 
चण्डस्य दयिता चण्डी चण्डत्वाश्चण्डिका मता | 

कल्याणरूपा भद्रास्मि कारी च कलनात्सताम् । 
दविषतां काठकूपत्वादपि काली प्रकीतिता ॥ ४४॥ 

सुहृदां द्विषतां चैव युगपत्सदसद्विधेः । 
भद्रकारी समाख्याता मायाश्चयेगुणात्मिका ॥४५॥। 

महत्त्वाञ्च महामाया मोहनान्मोहिनी मता । 
दुगा च दुगमत्वेन भक्तरश्ताविधेरपि ॥ ४६ ॥ 

टक््मीतन्त्रम् 

योजनशैव योगाहं योगमाया च कीतिंता । 
मायायोगेति विज्ञेया ज्ञानयोजनतो नृणाम् ।।४५। 

पूणेषाड्गुण्यरूपत्वात्साहं भगवती स्ता । 
भगवद्यज्ञसंयोगात्पन्नी भगवतोऽस्म्यहम।। ४८ ॥ 

विश्ञाखत्वास्स्मृता व्योम पूरणाश्च पुरी स्मृताः । 
परावरस्वरूपत्वात् स्मरता चाह्ं परावरा । ४९ ॥| 

शकनाच्छक्तिरक्ताहं राल्यहं “रञ्जनात् सदा ¦ 
सदा शन्तविकारत्वाच्छान्ताहं परिकीर्तिता ।॥५०॥। 

मत्तः प्रक्रियते विश्वं प्रकृतिः सास्मि कीर्तिता । 
भ्रयन्ती श्रयणीयास्मि णामि दुरितं सताम् ॥ 

श्रृणोमि करुणां वाचं शरणामि च गणेजैगत् । 
ऽ(रायेऽन्तः) सवभूतानां रमेऽदहं पुण्यकर्मणाम् ॥ 

ईडिता च सदा देवैः शरीरं चास्मि वेष्णवम् । 
एतान्मयि गुणान् दृटा वेदवेदान्तपारगाः॥ ५३॥। 

गुणयोगविधानज्ञाः रियं मां संप्रचक्षते । 
साहमेवंविधा नित्या सवांकारा सनातनी ॥ ५४॥ 

दायां महारक्ष्मीसमाख्येति ज्ञायते । ४५, मायाश्र्येति । अनेनाश्चर्यावहत्वं मायाशब्दार्थ 
इयक्तं भवति । अनेन मायादाब्दस्य मिथ्याथकत्वकल्पनं वार्यते । ४७, भ्ानयोजनत 
दति । अनेन “ माया वयुनं ज्ञानम् ' इति यास्कवचनात् मायाब्दस्य ज्ञानार्थकत्वमुक्तः 
भवति| “° संभवाम्यातमममायया '' इत्यत्र आससंकत्पेनेत्यथव्णनमप्यतन्मूटकमेव । ४८, यज्ञसं- 
योगादिति । ““ पदुर्ना यज्ञसंयगे ' इत्यनुरासनसिद्धं रूपम् । मगवद्यज्ञश्च आध्रितजनरक्षणरूपो 

जेयः । ततरास्याः संयोगः पुरूषकारत्वादिना । ५१. “श्रि श्रयणे ' “दु हिंसायाम् '› इति च 
धातुः । ५२. “श्रु श्रवणे, “श प्रीणने" “शी स्वप्रे" “रम् क्रीडायाम्" इति 
धातवो विवक्षिताः । श्रीनान्नि शकारविवरणम्--शयेऽन्तरिति। रेफविवरणम्-रमेऽहमिति। 
८५३, ईकारविवरणम्-ईडितेति। “उ स्तुतो ' इति धातुः । विष्णोः शरीरं रूपमित्यर्थः 

एति चतुर्थाऽध्यायः 

1 महती या 2. 2 गीयते ?. $ पुरः स्थिता ^. 8. ¢^. 0. ^ राजनात् 8. 
° ८11 {16 458, 91 {176 1766 ०००॥८ 7684 शण णगाह्वार भयते, 
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गुणत्रयमधिष्ठात्री त्रिगुणा परिकीतिता । 
'गुणवेषम्यसगीय प्रवृत्ताहं सिसक्षया ॥ ५५ ॥ 

तप्रकाद्वनवणाभा तप्तकश्नभूषणा । 
निराखोकमिमं रोकं पूरयामि स्वतेजसा ॥ ५६ ॥ 

शल्यं ्षदखिरं खोकं स्वेन पूरयितुं पुरा । 
भरामि त्वपरं रूपं तमसा केवलेन तु ॥ ५७ ॥ 

सा भिन्नाञ्जनसंकाश्ा ददंष्राद्चितवरानना। 
विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ ५८ ॥। 

खडगपात्ररिरःखेटेरलंकृतमहामुजा । 
कबन्धहारा रिरसि विभ्राणाहिरिरःस्रजम् ॥ 

सा ममां प्रोवाच संभूता तामसी प्रमदोत्तमा । 
नाम क्तम च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः| ६०॥ 

श्रीः“-- 
तामन्रवं वरारोहां तामसीं प्रमदोत्तमाम् । 
ददामि तव नामानि यानि कमांणि तानि ते॥ ६१॥ 

महाकाली महामाया महामारी क्षुधा तृषाः । 
निद्रा कृष्णा, चेकवीरा काटरात्रि्दरयया ।। ६२॥ 

एतानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि नामभिः । 
एभिः कमाणि ते ज्ञात्वा योऽथीते सोऽदनुते सुखम॥ 

अपयाप्रमिमं सग मन्यमानाहमादिमम् । 
सरतवोन्मेषमयं रूपं भरामि स्मेन्दुसंनिमम्।। ६४॥ 

अक्षमाखाङ्कुडाधरा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरा नारी नाम कमे तदा ह्यदाम् ।।६५॥। 

महाविद्या महाबाणी भारती वाक् सरस्वती । 
आयां ब्राह्मी महाघेनर्वेदगभां च धीश्च गीः ॥ 

नामानुरूपं "कम स्यात् भ्साच्तविक्याः कायेमद्भृतम् । 
वयं तिखो जगद्धात्यो मातरश्च प्रकीर्तिताः ॥६५॥। 

इति '"श्रीपाच्चरावसारे लक्ष्मीतन्त्रे "" महालक्ष्मीसमुद्धतिनाम चतुर्थोऽध्यायः 

1 गुणिवेषम्य ^. ए. ¢. 7. 
५ ^. ए. ८. 7. ०011 श्रीः 

° सात्वत्याः ^. ए, ^. 7). 

2 टृष्टान्वित ^. ए. ¢. 7. 
5 क्रिया ^. 8. €. 7 
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10 श्रीपाञ्चरातरे 1.; भ्रीपञ्चरात्र ^. 
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श्रीः 

या साहंता हरेरादया सवाकारा सनातनी । 
शद्धानन्दचिदाकारा सवतः समतां गता ॥ १॥ 

साहं सिसृक्षया युक्ता स्वस्पात्पेनात्मबिन्दना ¦ 
सृष्ट कृतवती शुद्धाः पूणंषाडगुण्यविग्रहामः ॥२।। 

अनुञ््ितस्वरूपाहं +मदीयेनाल्पबिन्दुना । 
महालक्ष्मीः समाख्याता त्रगण्यपरिवतिनी ॥ ३॥ 

रजःप्रधाना तत्राहं महाश्रीः परमेश्ररी । 
मदीयं श्यत्तमोरूपं महामायेति सा स्मरता ।। ४॥ 

मदीयं सन््वरूपं यन्महाविद्येति सा स्म्रता। 
अहं च ते च कामिन्यो ता वयं तिख ऊर्जिता: ॥ 

सृष्टवत्यस्तु मिथुनान्यनुरूपाणि च त्रिधा । 
मदीयं मिथुन यत्तन्मानसं रुचिराकृति ॥ ६ ॥ 

हिरण्यगमभ पद्ाक्षं सुन्दरं कमलासन । 
प्रयुम्नाशादिदं विद्धि संभूतं मयि मानसम् ॥ ७ ॥ 

धाता विधिविरिख्िश्च व्रह्मा च पुरुषः स्मृतः । 
श्रीः पद्मा कमला खक्ष्मीस्तच नारः प्रकीतिता।। ८॥ 

संकषेणांडातो दन्दरं मदामायासमुद्धवम । 
त्रिनेत्रं चारुसवाङ्गं मानसं तत्र यः पुमान् ॥ ९॥। 

स रद्र: शकरः स्थाणुः कपदीं च त्रिटोचनः । 
तत्र त्रयीश्वरा भाषा विद्या चेवाक्षरा तथा ॥ १८॥ 

कामघेनुश्च विज्ञेया सा खरी गोश्च सरस्वती । 
अनिरुद्धांससं भूतं महाविद्यासमुद्धवम । ११॥ 

मिथनं मानसं यत्तत्पुरुषस्तत्र केरावः । 

विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनादेनः।१२॥ 

उमा? गोरी सती चण्डा तच्र खरी सुभगा सती । 
ब्रह्मणस्तु त्रयी पल्ली सा बभूव ममाज्ञया ॥ ६३ ॥ 

श्द्रस्य दयिता गोरी वासुदेवस्य चाम्बुजा । 
रजसस्तमसश्चैव सत्त्वस्य च बिवतेनम ॥ १४॥ 

आद्यं पवं तदेतत्ते कथितं मिथुनत्रयम । 
मध्यमं पवं बक््यामि गुणानां तदिदं णु ।। १५॥ 

भाषया सह संभूय विरिक्रोऽण्डमजीजनत् । 
मदाज्ञया, बिभेदेतत्स गौयां सह शंकरः ॥ १६॥ 

१, जल ॒शान्तावस्था । द्वितीयश्चेके उदितावस्था । तृतीयश्च के तेगण्यावस्था 
महारक्ष्मीसमाख्या । चतुर्थे रजःप्रधानावस्था महाश्रीः महारक्षष्यपरपर्याया । तमःप्धानतया 
पूवाध्यायक्ता महामाया । पञ्चमे पूरवाध्यायेक्तसत्वपधाना महाविद्या । १५. आच पर्ति । 
राजस्या रक्ष्याः प्रचुन्नारात् मानसी सृष्टिः- विरिश्चिः, श्रःश्च । तामस्या महामायायाः 

1 श्रीस्वाच 8. 

५ मदीयेनात्म ^. ए. 7). 
7 महा ^. ए. ¢, 7. 

2 शुद्धा 1. 
5 त्तमो ^. ८. 

5 ममाज्ञया 8. ¢^, ©, 

२ विग्रहा 1. 

6 मोरी २.१}. 
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अण्डमध्ये प्रधानं यत्कायमासीत्त॒ वेधसः । 
तदेततसपाटयामास पद्मया सह केडावः । १५॥ 

तदेतन्मध्यमं पर्वं गुणानां परिकीतिंतप । 
तृतीयं पर्व वक्ष्यामि तदिहैकमनाः णु ॥ १८ ॥ 

अण्डमध्ये प्रधानं हि यत्तत्सदसदात्मकम | 
त्रगुण्यं प्रकृतिर्व्योम स्वभावो योनिरक्षरम।। १९॥ 

तदेतत्सछिलीक्रलय तत्त्वमव्यक्तसंज्ञकम् । 
हषीकेडाः स भगवान् पद्मया सह विद्यया ॥ २०॥ 

अप्सु" सं्ञयनं चक्रे निद्रायोगमुपागतः । 
या सा प्रोक्ता महाकाली स। निद्रा तामसी ह्यभूत॥ 

शयानस्य तदा पद्ममभून्नाभ्यां पुरद्र । 
तत्काटश्नयमाख्यात पङ्कजं यदपद्कुजम् ।। २२॥ 

'जलखाधिकरणं पद्ममाधारः पुष्करं तथा ॥ 
चक्र च पुण्डरीकं चेत्येवं नामानि तस्य तु ॥॥२३॥ 

रात्रः 

तं चेतनध्िस्परकीतितः । 
अचित् त्रेगुण्यमि्यक्तं शट् काटोऽपरः स्मृतः।। 

अचिदंडोऽपरः कारख्ेगुण्यमपरं स्मृतम । 
बलादिकं तु यतपूवे षाड गुण्ये त्रिकमीरितम्।(२५॥। 

तदेतत्कालरूपेण सृष्टौ संपरिवर्तते । 
स्वतश्चापरिणामीदं' त्रेगुण्यं परिणामि तत्।॥२६॥ 

काटकाल्यात्मकं" न्हमचिदेतत्प्रकीतितमं । 
सृजन्त्या विविधान् भावान्मम देव्या महाश्ियः॥ 

कालोऽयं करणत्वेन वर्तते मन्मयः सदा । 
तस्मात्काख्मयात्पद्माद्विष्णुनाभिसमुद्धवात् ॥ २८॥ 

ब्रह्मा वेदमयो जज्ञे ऽस त्रय्या सहं बीयैवान् । 
हिरण्यगभ उक्तो यः९ पूवं लक्ष्मीसमुद्धवः।२९॥। 

महाकालीसमुद्धता या सा नारी त्रयी स्मरता । 
तदेतन्मिथुनं जज्ञे विष्णोनाभिसरोरुहात्९।।२०॥। 

पद्मं दमोद्धवद्रन्द्रं तदेतत् त्रितयं सह । 
महांस्तामस आख्यातो विकारः '०पूवैकेबधेः ।२१॥ 

प्राणो हिरण्यगरभश्च बुद्धिश्चेति त्रिधा भिदा । 
पद्पुंख्ीसमाटम्बान्महत्त्वं तस्य ङब्दयते ॥ ३२॥ 

संकर्षणांदात् मानसी सृष्टिः-- सदः, तयी च । साच्िक्या महाविाया अनिरुद्धांयात् 
मानसी सष्टिः- विष्णुः, गोरी च । ततः राजसस्य विरिञ्चः तामस्या तथ्या, तामसस्य 
शद्रसय साचिक्या ग्या, साच्चिकस्य विष्णोः राजस्या श्रिया चेति दांपत्यपरिकल्पनरूप- 

मित्यर्थः । मध्यमं रप्वेति। धाला अण्डसृष्टिः | स्द्रेण तद्भदनम् । तत्र पुनश्च धात्र 
अण्डमध्ये प्रधानसष्टिः । विष्णुना तत्परिपाटनरूपमित्यथेः । १८, तृतीयं रप्वेति । 
विप्णोनाभिसरोरुहात् दिरण्यगभस्य त्रथ्या सह प्रादुमावः । नामिदं तदुदभूतं द्र 
चेति त्रयं समुदितं महदिति 

मित्यथंः । 

कथ्यते । 

२५, विकमिति । यरेश्चयवीयेरूपमित्यथः । २७, काटः क्षणादिः | 

तसादहंकारादिक्रमेण प्रपञ्चसष्टिरूप- 

काल्यं विगुणं तद्विकारजातं च । ३ १, पद्मोद्धवद्रन्रं हिरण्यगभ॑खरयी च । ३२. प्राणः 
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8 नाभीसरोरुहात् ^. 8. 



२४ 

गुणः प्राणस्य तु स्पन्दो वुद्धरध्यवसायता । 
धमादिकमधम।यं हयं पुंसो "गुणो मतः।। ३३ ॥ 

धर्मो ज्ञानं च वेराग्यमेश्य चेति वर्णितः । 
धमादिको गुणो यस्मादधमाययाः प्रकीतिताः।२४॥ 

महान्तमाविडान्त्येनं प्रेरयामि स्वमृष्टयेऽ । 
प्रयमाणात्ततस्तस्मादहंकारश्च जज्ञिवान् ॥ ३५ ॥ 

^पूवे यः शंकरः प्रोक्तो मह।मायासमुद्धवः। 
या पल्नी तस्य गोरी सा जज्ञेऽभिमतिरत्र तु ॥ ३६॥। 

आविरयामुमहंकारं सृष्टये प्रेरयाम्यहम् । 
स बभूव त्रिधा पूवं गुणव्यतिकरात्तदा ॥ ३७ ॥ 

तामसस्तत्र भूतादिस्तस्य सवमिदं शरण । 
भूतादेः शब्दतन्मात्रं तन्म।त्राच्छब्दसंभवः॥।२८॥ 

मस्प्ररितच्छन्दमाव्रात्स्परामात्र बभूव ह । 
स्परोस्तु स्परातन्मात्रात्तन्मात्रातप्ररितान्मया । ३५॥ 

तदासीद्रपतन्मात्रं तस्माच प्रेरितान्मया । 
रूपमाविबेभूवायं रसमात्रं ततः परम् ॥ ४० ॥ 

रसमाचान्मया शधि प्रात्तस्माजज्ञे रसस्ततः । 
गन्धतन्माच्रमप्यासीत्तस्माच्च म्ररितान्मया ।। ४१॥ 

हिरण्यग+ बुद्धिरिति महतो मेदाः । 

टक््मीतन्त्रम 

शद्धो गन्धः समुद्धत इतीयं भौतिकी मिद । 
मात्राणि सुक्ष्मभूतानि स्थूलभूतानि चापरे ॥४२॥ 

शब्दादयः समाख्याता गुणाः शब्दादयस्तु ये । 
रथूटभूतविसगांस्ते नान्ये शब्दादयो गुणाः ।॥४२॥ 

रान्तत्वं चेव घोरत्वं मूढत्वं चेति तत् त्रिधा । 
सत्त्वादयुन्मेषरूपाणि तानि सूक्ष्मेषु सन्ति न ॥ 

तेन तन्मात्रता तेषां सृक्ष्माणां परिकीतिंता । 
युखदुःखादिदायित्वात् स्थूटत्वमितरत्र तु ॥ ४५॥ 

स्थूलानामेव भूतानां त्रिधावस्था? प्रकीतित।? । 
सृक्ष्मश्च पितृज श्चैव प्रभूता इति भेदतः ॥ ४६॥। 

घटाया शविविधा बाह्याः प्रभूता इति शब्दते । 
शुशोणितसं भूता विदोषाः पितृजाः स्मृताः ।५॥ 

सृक्ष्मस्तु प्रभूताः स्युः सृष्ष्मदेहव्यपाश्रयाः । 
सर्गो भूतादिजो ह्येवं क्रमशः परिकीर्तितः ।। ४८॥। 

अहंकारस्य यावंडो रजःसत्वसमाश्रयो । 
वेकारिक इति प्रोक्तः सात्विकोऽञस्तयोः परः ॥ 

तेजसः कथितः सद्धिस्तयोः सष्टिमिमां श्रणु । 
वेकारिकादहंकारादासीच्छोत्रादिधीन्द्रियम् ।५०॥ 

३३, पंम॒ इति । हिरप्यगभस्यत्यथः | 
३.४. यस्मादिति । धर्मादीनां विपर्यासा अधर्मः, अज्ञानम् , अयैराग्यम् , अनश्व चेति 
जेया इत्यथः । ३६, अहंकारस्यैवामिमतिरिति गुणः आस्यान्तरं च| ३८, तामसाटंकारस्य 
भूतादिरिति, साच्विकाहंकारस्य वैकारिक इति, राजसाहंकारस्य तैजसम इति च नामान्तरं 
बोध्यम् । ८४८, शव्दतन्मात्रत् राब्दः स्पदोतन्मात्रं च जातम् । स्पदतन्मात्रात् स्पदीः 
रूपतन्मात्रं च जातम् । रुपतन्मात्रात् रूपं रसतन्मात्रं च जातम् । रसतन्मात्रात् रसः 

गन्धतन्मात्रं च जातम् । गन्धतन्मात्रात् गन्धो जात इत्यत्रतया प्रक्रिया । सांस्यस्तु- भूतादेरेव 
सवधां तन्मात्राणामुतयत्ति वदन्ति । ओपनिषदप्रक्रिया तु-- मूतादेः सब्दतन्मात्रम् , तम्मादा- 

1 गुणोत्तमः ^. 8. €. 2 वर्णितम् ६. £. 3 सिसृक्षया 0. ` 
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7 प्रकीर्तिताः ^. ह. 5 वि्रयाः ६. 1. 9 अंशस्तु योऽपरः 8. 



पथमोऽध्यायः २१ 

कर्मेन्द्रियं च वागादि तेजसात्संप्रवतेते । 
'उभयस्मात्ततश्चासीद् वुद्धिकर्मन्द्रियं मनः।५१॥। 

श्रोत्रं त्वक् चेव चश्वुश्च जिह्वा घ्राणं च पद्छमप् । 
बुद्धीन्द्रियाणि पश्ाहूुः शक्तिरेष। मदासिका ।॥५२।। 

वाक् च हस्तौ च पादौ च तथोपस्थं च पायु च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चाहुः शक्तिरेषा मदात्मिका ।*५३॥ 

या सा विज्ञानशक्तिमे पारंपयंक्रमागता । 
बुद्धीन्दरियाण्यधिष्टाय विषयेषु प्रवर्तते ।॥ “५ ॥ 

क्रियाङ्क्तश्च या सामे पारंपयेक्रमागता। 
कर्मन्द्रियाण्यधिष्ठाय कतंव्येषु प्रवतंते ।॥ ५५५ ॥ 

श्रोत्रस्य विषयः शब्दः श्रवणं च क्रिया मत। | 
त्वचश्च विषयः स्पडोः स्पडानं च क्रिया मता ।५६।॥। 

चक्षुषो विषयो रूपं दशनं च क्रिया मता । 
जिह्वाया विषयो रस्यो रसनं च क्रिया मता ।(*५। 

घ्राणस्य विषयो गन्ध आघ्राणं च क्रिया मता| 
वृत्तयो विषयेष्वस्य श्रोत्रादेः श्रवणादयः | ५८ ॥ 

'आोचनानि कथ्यन्ते धर्मिमात्रप्रहश्च सः । 
दिक् च विद्युत्तथा सूरयः सोमो वसुमती तथा ॥ 

अधिदैवमिति प्रोक्तं क्रमाच्छोत्रादिपद्के । 
"अधिभूतमिति प्रोक्तः शब्दादयो विषयः क्रमात् ॥ 

भ्रोत्रादिपख्कं त्वेतदध्यात्ं परिकीर्तितप । 
“श्रोत्रादेः सात्विकारमृष्टिर्वियदादिन्यपेक्षया ॥ 

तेन भोतिकमिव्युक्तं क्रमाच्छ्ोत्रादिपच्छकम् । 
वाचस्तु विषयः ब्दो वचन च क्रिया मता ।६२॥ 

ऽहस्तन्द्रियस्य चादेयमादानं च क्रिया मता । 
पादेन्द्रियस्य गन्तव्यं गमनं च क्रिया मता ।६२॥ 

उपस्थस्य तदानन्यमानन्दश्च क्रिया मता । 
विप्रउ्यं विषयः पायोर्विसगश्च क्रिया मता| ६४॥ 

हस्तादिक चतुष्कं यत्तत्पश्चविषयात्मकम । 
अप्निरिन्द्रश्च विष्णश्च (तथेवाद्यः प्रजापतिः ।।६५५॥। 

मित्रश्चेति क्रमाज्ज्ञेया अधिदेवा विचक्षणेः । 
शब्दः पञ्चात्मकं चेव वागादर्विषयो हि यः ॥६६॥ 

सोऽधिभूत इति प्रोक्तो वागादयध्यात्ममुच्यते । 
मनस्तु सहकायस्मिन्लुभयन्रापि पञ्चके ।। ६५ ॥ 

-ज्ञनेन्द्रियगणेश्चैतद्विकस्पं तनुते मनः । 
विकत्पो विविधा क्टप्नस्तचच प्रोक्तं विदोषणम् ॥ 

धर्मेण सह संबन्धो धमिणश्च स उच्यते । 
विकल्पः पञ्चधा ज्ञेयो द्रव्यकर्मगुणादिभिः।। ६९॥ 

दण्डीति द्रव्यसंयोगच्छ्छो गुणसमन्वयात् । 
गच्छतीति क्रियायोगात्पुमान् सामान्यसंस्थितेः8 ॥। 

काराः, तस्मात स्पहतन्मात्रम् , तस्माद्वायुः; तस्मात् रूपतन्मात्रम् , तस्मादग्निः, तस्मात् रस- 

तन्मात्रम् , तस्मात् जलम् , तस्मात् गन्धतन्मात्रम् , तस्मात् परथिवी जातेति । ५१, वैकारि- 

कात् ज्ञानन्दरियाणां, तेजसात् करमन्द्रियाणां चोदत्तिरिति मेदपरिकल्यनमत्र । ओपनिषदास्तु-- 
सर्वेषामपीद्धियाणां वैकारिकादुतत्तिमाचक्षते । तथा मनस उभर्येन्दरयत सांस्यमतरीत्या । 

ओपनिषदमते त॒ ज्ञनेन्धियत्वमेव । ५९, आलोचनं नाम राब्दादिधमाणां स्फुटग्रहणमन्तरा 

वस्तुमालग्रहणम् । तदप्यस्फुरमेव । आहश्च--““ अस्ति ह्याखेचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकर्पकम् । 
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५३, 

1डित्थः उशब्दसमायोगादितीयं पश्चघधा स्थितिः । 
कमन्द्रियगणेश्चतत्संकस्पं तन॒ते मनः ॥ ५१॥ 

ओदासीन्यच्युतियां सा संकत्पोद्ोगनामिका । 
अहंकारेण चेतस्मिन्चभयत्र गणे स्थितिः ॥ ५२॥ 

ज्ञानेन्द्रियगणे सोऽयमभिमानेन वतेते । 
देशकाटान्वयो ज्ञातुरमिमानः प्रकीर्तितः ॥ ५३॥ 

ममाद्य पुरतो भातीत्येवं वस्तु प्रतीयते । 
कमन्द्रियगणे त्वेष संरम्भेण प्रतते ।॥ ५ ॥ 

संकत्पपृरवरूपस्तु" संरम्भः? परिकीर्तितः । 
बुद्धिरध्यवसायन ज्ञानेन्द्रियगणे स्थिता ॥ ५५॥। 

वुद्धिरध्यवसायार्थावधारणमुदीयेते । 
अवधारणमथानां निश्चयः परिकीतितः | ५६ ॥ 

कर्मान्द्रियगणे बुद्धः प्रयन्नेन प्रवतेते । 
त्रयोदराविधं ज्ञेयं“ तदेतत्करणं बुधः ।। ५५ ॥ 

बाह्यं दशविधं ज्ञेयं त्रिधान्तःकरणं स्तम् । 
त्रयोविंशातिरेत तु विकाराः परिकीर्तिताः ।॥ ५८॥। 

टक्ष्मीतन्त्रम् 

करणानि दज्ञ त्रीणि सुक्ष्मांशाः स्थुरसंभवाः । 
एतत्सुक्ष्मारीरं तु विराजः परिकीतितम् ।॥ ५९ ॥ 

°व्यष्टयः सुक्ष्मेहाश्च ̀  प्रतिजीवं व्यवस्थिताः ॥। 
अपवर्गे निवतन्ते जीवेभ्यस्ते स्वयोनिजाः ।। ८०॥ 

अन्योन्यानुग्रहेणते जयोविंडशतिरूत्थिताःः । 
महदाद्या विरोषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते। ८१॥ 

तदण्डमभवद्धेमं सहस्रांरासमप्रभम? । 
तस्मिन प्रज'पतिजेज्ञे विराड् देवश्चतुमुषखः।। ८२॥ 

विराजश्च मन॒जैज्ञे मनोस्ते मानवाः स्मरताः । 
मरीचिप्रमुखास्तेभ्यो जगदेतच्चराचरम ॥ ८३ ॥ 

प्रकारोऽयं ममोद्यत्या टेशतस्ते प्रदङितः । 
1पस्वतः शुद्धापि चिच्छक्तिः सविद्धानाद्यविद्यया ॥ 

दुःखं जन्मजराद्युत्थं तत्रस्था प्रतिपद्यते । 
शुद्धविज्ञानसंबन्धाच्छ्ुद्रकमेसमन्वयात् । 
यदा धुनोयविद्यां तां तदा '' सानन्दमदनुते।८५।। 

इति ̀  शश्रीपाख्चरात्रसारे टक्ष्मीतन्तरे प्राकरतसृष्टिप्रकाशो नाम पञ्चमोऽध्यायः 

बारमूकादिविज्ञानसदरं मुगधवस्तुकम् ॥' इति । ८२. अत्र पूर्वोक्त एव ॒सृष्टिक्रमो 
मन्वादिस॒ष्टया सह संकरप्योच्यते । 

दाति पञ्चमोऽध्यायः 

1 4. 8. 7. 2. 0. गा एप 1165 {छा 16. “स्यतु 2. 
2 संभ्रमः 1. 4 तत्र 2. ¡. 5 विराजः 8. 
6 सृष्टयः ८. 1. ? भेदाश्च ^. ए. 8 ऊजिताः ^. ए. 7. 
° सहसभम् 0. 10 स्वच्छा £. "+ सानन्त्य ६. 

12 श्रीपञ्चरातर ^.: श्रीपाञ्चरात्रे 1. 1: 4, 0111115 {116 {116 बरह्मादिजगत्सष्टिः 2. ज. 1, 



च ठो भघ्याय्, 

श्री च 

पूणीस्तिमितषाडगुण्यविदानन्दमहोद घे : ! 
अहंताहं हरेराद्या निस्तरङ्ार्णवाकृते : । १॥ 

साहमेवंविधा शुद्धा कचिदुच्छरनतां गता । 
सिसंक्षारक्षणा देवी सखतन्त्रा सञ्िदात्मिका ॥ 

षट् कोडातां समापय्य सत्तां वैष्णवी परा । 
शक्तिमोया प्रसूतिश्च प्रकृतिखिगुणात्मिका ।। ३॥। 

ब्रह्माण्डं "जीवदेहश्चेत्येते षट्कोरासंक्षिताः । 
सिसृक्षा, या परा विष्णोरहंतायाः समुद्रता ।॥। ४॥ 

शक्तिः स्प प्रथमः कोचः शुद्धमागप्रवतंनी । 
कोशः कुषछायपयायः डरीरापरनामवान् ॥ ५५॥। 

शृद्धेऽस्मिन् प्रथमे कोरो प्रथमोन्मेषलक्षणे । 
अहंमानी परो द्यासीदेवः संकषण: प्रभुः ।। ६ ॥ 

तिखका्कवत्तत्र विकारो मसृणः स्थितः । 
तस्याहंता तु "या देवी साहं “सांकषेणी परा ॥ 

श्रीरित्येव समाख्याता विज्ञानबट्डालिनी । 
यस्तस्या मे समुन्मेषः प्रदयुभ्नः स तु कीत्येते ॥ 

संकषणस्य देवस्य शक्तिकोशाभिमानिनः । 
%ुद्धित्वे वतते देवः प्रद्युम्नः पुरुषोत्तमः ।। ९॥। 

भोक्तभोग्यसमष्टस्तु निलीना तत्र तिष्ठति । 
मनोभूतस्य देवस्य तस्याहता तु या स्मृता ॥१०॥ 

साहं सरस्वती नाम श्वीर्येश्रयविवर्तिनी । 
यो मे तस्याः समुन्मेषः सोऽनिरुद्धः प्रकीर्तितः ॥ 

तस्य संकषणस्याहमहंकारविधौ स्थिता । 
संकषेणादयो देवाख्रय एते पुरातनाः ॥ १२॥ 

जीवो बुद्धिरहंकार इति नाम्ना प्रकीर्तिताः । 
नेवेते प्राकृता देवाः किंतु गुद्धविदात्मकाः।।१३॥ 

आदिव्यृहस्य देवस्य वासुदेवस्य दीव्यतः । 
तत्तत्कार्यकरत्वेन तत्तन्नाम्ना निरूपिताः । १४॥ 

सवं ते षड्गुणाः प्रोक्ताः सरवे ते पुरुषोत्तमाः । 
पूर्णस्तिमितषाडगुण्यसदानन्दमहोदधेः ॥ १५ ॥। 

षण्णां युगपदुन्मेषो गुणानां” कायेवत्तया । 
योऽभूत्स वासुदेवस्तु व्यूहः प्रथमकस्पितः ॥! 

तस्य शान्तिरहंता त॒ साहं शक्तिः प्रकीतिता । 
शक्तिकोञस्थिता देवाः "1 सूयन्ते यत्र चिन्तिताः ॥ 

अनिरुद्धस्य याहंता रतिरिव्येव संज्ञिता । 
सेव देवी महालक्ष्मीमायाकोडाः स उच्यते ॥ 

३, शाक्तिमायाप्रसूतिमकृतिब्रहमण्डर्ज वदेहाख्येषु षटसु कोरोषु शक्तिकोशः इद्धमाग- 
प्रवर्तकः । तत्रैव संकर्षणादीनां त्रयाणामाविमीवः । ८, संकर्षणस्य महिषी श्र: । प्र्यप्नस्य 

शुद्धसषटिः 

1 श्रीरुवाच 8. 2 जीवदेहाश्च ?. ञदेवीया ८.7. 4 संकर्पणी 8. 
5 एवं ४. 6 ब्रुदधिवत् ^. 3. 7 निलीनं 8. 8 वीर्यरौ्यं ^. 1. 
° व्यूटस्य 7. 10 उन्मेषात् प्राड्गुण्यं 8. "1 त्रयस्ते ८. 1, 



२४ टक्ष्मीतन्त्रम् 

महालक्ष्म्या य उन्मेषो मायाया गणसंक्षित : । अण्डमध्येऽवताराश्च तासां तेषां च ये स्मृताः । 
महाकाटीमहाविद्यादयं संपरिकीत्यते ॥ १९॥। स्वातन्त्यनिर्मितास्त्वेते" नेव कमेवरानुगाः ।।२८॥ 

अप्राक्रृताश्च ते देहा उभयेषां प्रकीर्तिता: । महारक्ष्मीमदहामायामहाबिदयामयो महान् । 
अन्ये पच्छसु कोरोषु देवाद्याः स्थावरान्तिमाः ॥ प्रसूतिनाम कोञ्चो मे तृतीयः परिपल्यते ॥ २० ॥ 
नानास्थानजषो जीवाः कर्मभिः संसरन्ति ये । 

त्रीण्यत्र मिथुनान्यासन यानि पूर्बोदितानि ते। 'अधिकारक्षयं नीत्वा शुभपाकवशादिमे ।। ३० ॥ प्रधाने सटिठीकृय यच्छे त पुरुषोत्तमः ॥ २१॥। 
१ | संप्राप्य ज्ञानभूयस्त्वं योगक्षपितकल्मषा : 

सा प्रोक्ता प्रकृतिर्या निगुणसाम्यस्वरूपिणी । आरोहन्ति शनेः कोशानारूढा न पतन्ति ते ॥२९॥ 
विरिञ्ोऽजनयद्यद्रे पृवमण्डं स्टमात्मनि ॥ २२॥ ं भूमिम ` सत्यलोकात्म्रभत्येते यां भूमिमधिरोहिताः । 
तदेके प्रकृति प्राहुस्तत्त्वशाखवियारदा,. । पुनस्ते न निवतेन्ते तिष्ठन्त्युध्वे त्रजन्ति वा ॥ ३२॥ 
महदादयः प्रथव्यन्तेरण्डं यन्निमतं सह ।। २३॥ राक्र: ० -- 

तद्रह्याण्डमिति प्रोक्तं यत्र ब्रह्मा विराडभून् । भीरोदसंभवे देवि पद्मनाभकुटुम्बिनि । 
9 यच्छरीरं ^ _ (^ (~ (~ ० || अङ्गमङ्गयक्तं यच्छरीरं “जीविनामिह ।। २४।॥ जीवः को नाम (तद् हि नमन्त पद्मसंभवे ।।३२॥ 

श्रीः- 
एषा कोडविधा षष्ठौ क्रमटास्तन॒तां गता । 

9 = ॐ. € परिकीरि ̂ पूणाहत ता हरराया | | सा 4 स्वेश्वरी 

अवरोहाः षडेते मे पूर्णायाः परिकीर्तिताः ॥ २५।॥ पूणाहता हररा्या साहं सर्वेश्वरो परा । 
ध्तस्याः स्मृताश्चतस्रो मे दङाखिदज्पुंगव ॥ ३४॥। 

अद्ये कोरे स्वयं देवखिधेवाहंतया स्थितः । प्रमातेति विधा त्वेका तदन्तःकरणं परा । 
पच्चस्न्यषु कोरोषु जीवा नानाविधाः स्थिताः।॥ बहिः करणमन्या च चतुथी भावभूमिका ।॥। ३५॥ 
शुभाट्भविभागोत्थां भजन्ते विविधां दशाम । प्रमाता चेतनः प्रोक्तो मत्संकोचः स उच्यते । 
दिव्यास्तिखिख्रयस्तासांः मिथुनानि च यानितु।॥ अहंहि देशकालाद्यैरपरिच्छेदमीयुषी ॥ २६ ॥ 

महारक्ष्या राजसत्वं प्रपश्चसष्टिनिदानत्वं च पूर्वमुक्तम् । २०, प्रसूतिकोराः राजस्या 
महार्छ्न्याः, तामस्या महामायायाः, साच्िक्या महाविद्यायाश्च समवायरूपः । > १. त्रीणि 
मिथुनानि पञ्चमाध्याये सप्तमादिभिः सप्तभिः शेकैर्वर्णितानि । प्रधानमेव प्रक्रतिकोश 
इ्युच्यते । एतासां मायप्रसुतिपरकृतीनां तमोऽव्यक्तप्ङृतिनामभिरपनिपषत्य॒॒ व्यवहारः । 
०, अधिकारेति । ^“ यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ” इति बाद्रायणसूत्रम् । 
३५, प्रमाता जीवः । अन्तःकरणं मनोवुद्धयहंकारखूपेण त्रिविधम् । बहिः करणं ज्ञनेद्धिय- 

~ भ्य।०८मिद् ६. “ जीवतामिह 2. ‡ जयस्त्वासां £. 1. 
५ निर्मितास्ते ते ६. 1. ५ अधिकारं ९. ^ शक्र उवाच ‡. 
तं 2. 8 सत्या; 2. 



षष्ठोऽध्यायः २५. 

स्वातन्त्यादेव संकोचं भजाम्यजहती स्वताम् । एतत्प्रष्ठा मया त्रहि नमस्ते “सिन्धुसंभवे । 
प्रथमस्तत्र संकोच: प्रमातेति प्रकीव्येते ॥ ३५॥ श्रीः 
चिदात्मनि यथा बिश्वं मयि रीनमवस्थितम् । °्थूलसुक्ष्मविभेदेन भूतानि द खानि च| ४२॥ 

येवेतद न्दे प्रमातरि त पणोद्ररोखवत् ।। ३८ । विभेदेन करणानि च | हपणाद्र्रदव ॥ २८ ॥ ज्ञानकमं त्रीण्यन्तः । 
फेकरूप्यं द्विरूपत्वं व्रिकूपत्वं चतर्भिदाम । प्रकृतिश्च प्रसूतिश्च माया सत्त्वं रजस्तमः ॥ ४२॥ 
1सप्रपव्छकरूपत्वं प्रमाता यस्प्रपदयते ।। ३५९॥ 

कालश्च नियति : उक्तिः पुरुषः परमं नभः। प्रकारोनात्मनोः ्ह्यम्राहकतावात् । भगवानिति तत्त्वानि सात्वताः समधीयते ।४४॥ 
दवेरूप्यं तत्तररूपत्वं ज्ञानाकारक्रियात्मना ॥ ‰० ॥ 

सप्रपश्चकरूपत्वं तत्तत्तत्त्वस्थितौ स्थितम् । रक्रः- ॥ 
शक्रः मया श्तानि तत्वानि त्वद्रक्त्रसरसीरुहात् । 

"कानि तत्त्वानि पद्माक्षि कति कीटग्बिधानि च।॥ व्याचक्ष्वेतानि मे देवि नमस्ते सरसीरुहे ॥ ४५॥ 

इति शश्रीपाश्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे षट्कोाप्रकायो नाम 
षष्ठोऽध्यायः 

कर्मेन्दियरूपेण दङविधम् । भावभूमिका प्रमेयप्रपञ्चजातम् । ३९, चत्वारो मेदाः जाग्र- 

दाद्वस्ाः | 

इति षष्ठोऽध्यायः 

1 प्रटसप्तपञ्च ^. 8. ^. 2 आत्मना 2. 3 तानि ?. 
4 पद्म ?. ? श्रीस्वाच 8. 6 (, 01118 {1766 1765 ण) [ल 
7 श्रीपञ्चरात्र ^. 2. ; श्रीप्ञ्चरातरे 1. 8 ], 01115 116 ॥16. 

। 



सप्तमोऽध्यायः 

रीः 
व्याचक्षेऽहं ततः शक्र क्रमशस्तच््वपद्धतिप् । 
राद्धारद्ध विमिश्रेयं तत््वपद्धतिरुच्यते ॥ १॥ 

ऽनिरम्भोदाम्बराभासो निष्पन्दोदधिसंनिभः। 
सखच्छस्वच्छन्दचेतन्यसदानन्दमदहोदधिः ।॥ २॥ 

आकारदेशकाटादिपरिच्छेदविवजिंतः" । 
भगवानिति विज्ञेयः परमात्मा सनातनः ।॥ २॥ 

तस्याहंता परा तारग्भगवत्ता सनातनी । 

नारायणी परा सुक्ष्म निर्विंकस्पा निरञ्जना ।।४।। 

ज्ञानशक्तिबरेश्वयेवीयतेजोमदोदधिः । 
षण्णां युगपदुन्मेषो गुणानां प्रथमो हि यः ॥ ५॥। 

भवद्धावात्मकत्वेन द्विधा स व्यपदिश्यते । 
भवस्तु वासुदेवोऽत्र भावोऽस्मिन वायुदेवता ॥ 

शान्तिनान्रा समाख्याता साहं देवी सनातनी । 
संकर्षणादयो व्यूहाः साहंताः प्राङ् निरूपिताः ॥ 

त्रयश्च चातुरात्म्यं तञ्चत्वारोऽमी सुरेश्वर । 
एतावद्धगवद्राच्यं निस्तत्त्वं तत्त्वमूत्तमम ॥ ८ ॥ 

नभस्तु परमं व्योम परमाकाराशब्दितम । 
यत्र शदेवो मया साध विभभ्यात्मानमात्मना।९॥। 

क्रीडते रमया विष्णुः परमात्मा सनातनः । 
षाड्गुण्यस्य समुन्मेषः स देडञः परमाम्बरम् ॥ 

पुरुषो भोक्तकूटस्थः सर्वज्ञः सव॑तोमुखः । 
अशत : प्रसरन्त्यस्मात्सवे जीवाः सनातनाः ॥ 

"प्रलये त्वपियन्त्येनं कमांत्मानो नरं परम् । 
इयं मातृदसा सा मे भ्या ते पूर्वै मयोदिता ॥ 

महालक्ष्मीः समाख्याता रक्तेतत्त्वं मनीषिमिः। 
नियतिस्तु महाविद्या काटः काली प्रकीर्तिता ॥ 

सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयमुदाहतम् । 
सुखरूपं स्मृतं सन््वं स्वच्छ ज्ञानकरं लघु ।। १४॥ 

दुःखरूपं रजो ज्ञेयं चलं रक्तं प्रवतकम । 
४मोहरूपं तमो ज्ञेयं गुरु कृष्णं नियामकम् ।१५५॥ 

माया चेव प्रसूतिश्च प्रकृतिश्चेति'" वासव । 
पुर स्ताद्रथाकृतं तुभ्यं तदेतस्रकृतित्रिकम् ॥ १६॥ 

२. पूवाध्यायेोक्तानि पशचत्रिशत् तत्त्वानि व्युक्रमेण निरुप्यन्ते । तत्रादावत्र भगवततत््व- 
निरूपणम् । मगवत्त्वं च रान्तावस्थः परवाघुदेवः, उदितावस्था व्यूहाः, तेषामप्रथक्सिद्धा देवी 
चेति । ८. निस्तत्वम् ; तत््वान्तरेभ्यो निप्कान्तम्, अतिशयितमित्यथः। तदेवाह--तत्तवमुत्तम- 
मिति । १०. परव्योन्नः ्राड्गुण्यसमुन्मेषरूपत्वकथनेनाजडत्वममिप्रतम् ; जडत्वपक्षोऽप्यसति 

1 श्रीसवाच 8. ्तुतं ६.1. 3 निर्नीरदा 2. 1. 
4 विरोप्रणविवजितः ^. 8. ¢. ¢. 5 तत्वतः 1. ६. 1. 6 देदो ए. 
? प्रलये त्वपि यान्तयेनं ^; प्रल्येऽपि विशन्त्येनं ६. ?. 1. € पूर्वमेव 8. 7? 
° सुर 8. 10 ह, गा1{5 {71६ 11165 0 166. 11 म्रकृतिश्चेव 8. 



सप्तमोऽध्यायः २.७ 

1भूतानि दश्चसंख्यानि तथा खानि त्रयोदश । 
त्रयोविंशतिरप्येते सुसखप्टं व्याकृता पुरा ॥ १५ ॥ 

तदयं मम संकोचः प्रमाता शद्धचिन्मयः । 
स्वान्तःस्फरिततच््वौघः स्थितो दपेणवत्सदा ।१८॥ 

चातूरूप्यं तु यत्तस्य तदिहैकमनाः शणु । 
आद्यं शूल्यमयो माता मूल्ोदौ परिकीतितः ॥। 

ततः प्राणमयो माता युषुप्रो परिकीर्तितः । 
प्राणा एव प्रतायन्ते सुषुप्रो पुरुषस्य तु ॥ २० ॥ 

मृद्छोविषोपधातादो प्राणोऽपि विनिवतेते । 
केवलं स्वात्मसत्तेव" ततः रान्यस्तदा पुमान् ।२९॥ 

तृतीयोऽ्पुरीमात्र : स्वप्रे माता प्रकीतितः । 
प्राणा भूतानि कमांणि करणानि त्रयो गुणाः ॥ 

प्राग्बासन्ना आवद्या च लङ्क पुयष्रकं स्मृतम् । 
सवप्रेऽन्तःकरणेनेव स्वैरं हि परिवरतेते ॥ २३॥ 

| 

चेष्टमानः स्वदेहेन देही जामग्रह्ां गतः । 
चातूरूप्यमिदं "पुंसखरूप्यमपि मे णु । २४॥ 

ज्ञानक्रियास्वरूपाणां संकोचसखिविधस्तु य° । 
तस्य तद्धि त्रिरूपत्वं तस्य व्याख्यामिमां णु ॥ 

मायया ज्ञानसंकोच `आनेश्वयोक्ियान्यय : । 
अशक्तरणुता रूपे त्रिधेव व्यपदिश्यते ॥ २६॥। 

अणुः किंचित्करश्चैव किंचिज्ज्ञश्चायमिव्युतः । 
द्ेरूप्यमेकरूप्यं च पूर्वमेव निरूपितम् ।॥ २५॥ 

एवं श्मातृदशा मेऽद्य सविदोषा प्रकीर्तिता । 
आन्त :करणिकीं चैव दशां शक्राय मे श्णु॥ 

स्वच्छन्दा संविदेवाहं स्वतश्चेतनतां गता । 
हित्वा चेतनतां तां चाप्यवरूढा ततः: '0्रमात्॥। 

चेत्यसंकोचनी चित्तमन्त करणमीरितम् । 
मनोबुद्धरहकार इत्येतत् त्रितयं च'' तत् ॥ ३०॥ 

'°विकत्पोऽध्यवसायन्चाप्यमिमानश्च वृत्तय : । 
मनो विकस्पयत्यथमहकारोऽमिमन्यते ॥ ३१॥। 

अध्यवस्यति बुद्धिश्च चेतनाधिष्ठिता सदा । 

परेषाम् । ११, भोक्तृकरूटस्थो जीवसमष्टिरूपः पुरुषो हिरण्यग: । १८. ण्वं षष्ठाध्याये ४२, 
४२, ४० तमे: शोकैः प्रस्तुतानि पश्चत्रिरातं तत्त्वानि निरूप्य, तत्रैव ३५ तमे शोके प्रस्तुता 
आत्मनश्चतस्रो ददा निरूपयति तदयमित्यारभ्य यावदध्यायपरिसमापि । >, अष्टपुरी- 

मात्रः । मात्रशब्दः प्रमाणार्थकः ; केवखथको वा । बाह्यचेष्टारहित इत्यथः। अष्टपुयश्चानन्तर- 
छके वक्ष्यन्ते । ८३, लिङ्गं सृक्ष्मररीरम्। २६, करियाव्ययः अभीप्ितक्रियाकरणासामथ्यम् | 
आनिशवयमित्यत्र अनीश्वरस्य माव इत्यर्थं प्यजि उभयपदवृद्धिः । स्वरूपसंकोचेनाणुरूप 
इयुक्त्या जीवस्य स्वाभाविकं विभुरूपत्वमिति न मन्तव्यम् , तस्याणुस्वरूपत्वस्यानेकप्रमाण- 
सिद्धलात् । तस्मादत्र विरिप्याणुरूपत्वणनमस्वैदाक्ततासवजञतवादिपरं वेदितव्यम् । तदे- 
वारक्तारित्यनेन वित्रियते । २८, पूवांष्याये अन्तःकरणदशा द्वितीया निर्दिष्टा । सात्र विनरि- 

1 ^. ए. €. 1. ना111 11115 116. 

4 सजञेव 0. 5 पुंसां ए. 
7 ज्ञाने 1. 8 उच्यते 8. 7. 

10 पदात् ९. 1. 11 तु 8.1. 
13 अधपिभोतिकम् ^. 8. 

“ व्याकृतं मया ?. % ए. गा1115 1115 11116. 

6 विधः स्मतः 8. 

४ माब्रदशामेत्य सविरोषाः प्रकीर्तिताः ^. ?. 
12 विकद्पो व्यवसायः ^. 1. 



८ 

बुद्धिदपेणसंटीन : क्ेतरज्ञश्चाधिदेवतम् । 
अहंकृतिस्तथाध्यात्मममिमानोऽधिभूतकम् ॥ २२३॥ 

अधिदेवमथो रुद्रो मनोऽध्यात्मं प्रकीर्तितम् । 
विकल्पोऽप्यधिभूतस्तु चन्द्रमा अधिदेवतम् ॥२४॥ 

प्राणसंरम्भसंकल्पा गणा एषां क्रियाविधो । 
प्राणः प्रयत्न इत्युक्तः संरम्भो ग्वं उच्यते ।२५॥। 

ध्फटस्वाम्यस्वरूपश्च गरवः संरम्भ उच्यते । 
ओदासीन्यच्युतिः प्रोक्तः संकल्पो मानसो वुधेः॥। 

व्याख्यातेयं द्वितीया मे ह्यान्तःकरणिकी दशा । 
प्रच्यवन्ती ततो रूपादान्तःकरणिकादहम् ।। ३५॥। 

सत्यानतां करमञः प्राप्रा बरहिष्करणसंज्ञताः । 
करणानि तु बाह्यानि व्याख्यातानि मया पुरा ॥ 

ज्ञानेन्द्रियप्रवृत्तो तु मनञआदि प्रवतंते । 
चक्षुराखोकयत्यथं विकल्पयति “तन्मनः ।। ३५॥ 

'आखोकनविकत्पस्थमहंकारोऽमिमन्यते । 
अध्यवस्य ततो बुद्धिः क्षेत्रज्ञाय प्रयच्छति ॥४०॥ 

टक््मीतन्त्रम् 

कर्मन्दरियप्रवृत्तौ त विपयंस्तः क्रमः स्मृतः । 
संकत्पादेः पराचीना बचनादिक्रिया यतः ॥ ४१।। 

अध्यात्मादिविरोषोऽत्र सर्वः पूर्वमुदीरितः। 
तृतीयेयं विधाख्याता बहिष्करणवरतिंनी ॥ ४२॥ 

चतुर्थी त्वमिमां कोटि मेयरूपां तु मे श्णु । 
मेयं (तु द्विविधं ताबद्रहिरन्तव्येवस्थया ॥ ४३ ॥ 

बाह्यं तु नीटपीतादि सुखदुःखाद्यथान्तरम् । 
आमिश्चवतसभिश्वाहं विधाभिः स्यानतां गता ॥ 

स्वचित्तोत्थविकल्पाथेः प्रल्यक्षाप्यस्मि विस्मृता । 
सदाचार्योपदे रेन सत्तकमनुरुन्धता । ४५ ॥। 

निरूप्ये निपुणेर्यत्र 'मेयेऽप्यस्मि तदा सुरम् । ` 
विखाप्य सकटं भावं चेत्यरूपमिमं तथा ।॥ ४६ ॥ 

स्वच्छन्दा पूर्णचिद्रूपा प्रकादोऽहं तदा स्वयम । 
स्वच्छा स्वच्छता साहं ततः करणसंज्ञिता ॥ ४५।। 

ततो मातयैतिस्वच्छा स्फुरामि सखच्छचिन्मयीं । 
आरोहमवरोहं च भावयन्मामकावुभो । 
मच्चित्तो मद्रतग्राणो मद्भावायोपपद्यते ॥ ४८ ॥ 

इति शश्रीपाञ्वराच्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे शप्रमात्रकरणप्रकाञो नाम 

सप्रमोऽध्यायः 

यते । ३०, चैत्यम्; चितो भावः, चैतन्यमित्यथः । ३१, विकि्पः, विविधः कल्पः. 
अनि्णयात्मकं ज्ञानम् । अभिमन्यते ; स्वकीयत्वेन बुध्यते । ३२. अध्यवस्यति ; निश्चिनोति । 
४०, अध्यवस्य ; अध्यवसाय, अध्यवसायं कृतेत्यथः । ४१, पराचीना ; पश्चाद्धवा । 
४३, मेयेति । इदमेव भावमूमिकेति पूवं निर्दिष्टम् । ४६. चेत्यम् ; मेयम् । 

इति सप्तमोऽध्यायः 
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अषएटमोऽव्यायः 

शकः-- भवद्धावात्मकं दिव्यमध्वनः पारमृत्तमम । 
नमस्ते सिन्धुसंभूते नमस्ते पद्मसंभवे । शक्तिमच्छक्तिभावेन तद् द्विधा व्यवतिष्ठते ।॥ ८॥ 

[रायणक्ुटम्नि { नमः सरोरुहावासे न नि॥ १॥ दक्तिमत्तत् परं ब्रह्म नारायणमहं भवन् । 
अवतारास्तु ये प्रोक्तासत्वदीयाः कोरापच्चके । टाक्तिन।रायणी साहमहंता भावरूपिणी । ९॥। 
1 | र प्रद्ते सि न] ॐ (~ तान्मे विस्तरतः पदर पृच्छते वक्तमर्हसि ॥२॥ स ्रदेशञो न तस्यास्ति येन भूतं मया विना । 
किमथाः किम्रकारास्ते कियन्तः किंस्वरूपकाः । स म्रदेशो न मे कश्िद्विना तदेन भूयते ॥ {० ॥ 

तत्त्वं कथय मे देवि सवज्ञा ह्यसि शाश्वती ॥२॥ एकधा श्च द्विधा चैव तेसतस्तत्त्वान्धिपारगेः। 
श्रौ ~ व्यपदि इयावहे ाखेस्तावावां सर्वकारणम् ।१९॥। 

भतरङ्गमनि क भावोत्तरा कचितमृष्टिः कचित्सा भवदुत्तरा । 
` अत्रकार्मसभव्यसावकस्पमनकुलम्  ।। ४ ॥। भवद्धावोत्तरा कापि विद्वांस्तत्र न म्यति ॥ १२॥ 

एके नारायणं रह्म शल्य शुद्धं निरामयम् । एक एवावतीर्णो हि देवानां कार्यवत्तया । 
भ्यदिदं दक्यते किंचिच्छरयते वानुमीयते ॥ ५॥ नारायणो यदा साहं तच्र तद्धावभाविनी ॥ १३॥ 

प्रमाणत्रयसंबोध्यै* भावाभावस्वलक्षणम् । एकेव चावतीण.हं यदा देवहितेप्सया । 
चराचरमणु स्थृटं चेतनाचेतनं जगत् ।। £ ॥ अहतायां मयि व्यक्तः स देवोऽदहंपदा्थवान् ॥! 

तदिदं सकट ब्रह्म नारायणमनुत्तरमः । अवतीणों यदा तुल्यं दे वकायेचिकीषया । 
'अविद्याविधुरानन्द खच्छस्वच्छन्द चिद्भनम् ॥५ अन्योन्ययोः स्थितावावां भवद्धावात्मको 'दरयोः।॥ 

२, प्रथमः राक्तिकोरो भगवतः परख्पस्य चतुव्यूहानां च संबद्ध इति सुविदि मिति 
करत्वा तमुपेक्ष्य मायादिपञ्चकोशविषयः प्रषः क्रिंयतेऽत्र--कोरापञ्चक इति । ४, प्रसङ्गाद्- 
गवतः पररूपस्य शक्तिकोदावस्थितिमाह-अतरङ्गमित्यादि । अत्र षष्ठाध्यायसक्तदखश्छकाक्त- 

मनुसंधेयम् । ५. नारायण इत्याख्यातं नारायणम् । ६. प्रमाणत्रयं प्रतयक्षानुमानराब्दाः ! 

९, अहम् ; अहपरतीतिविषयः । १०, विना तत्; तत् ब्रह्म विनेत्यथः । १७. माया- 

1 तन्मे ^. 2 असरूपकम् ?. 1. | » अप्रकाडा ^. 
+ अविकारमनाकुटम् ?. ° ए. 01115 8 1165 {070 [0€ा6€. 6 संभेदं ^. ¢^. 1. 

† अह भवत् ^. ?.; अनुत्तमम् ८. 1. 8 {. 01115 4 11768 णजा [ला6. १ तत् ए. 
10 द्यौ 4. ए. ¢. 7. 

६ 



टक्ष्मीतन्त्रम् 

इत्थं व्यवर्थते तन्ते दह्यवतारगति श्रणु ¦ 
अनिरुद्धो "विभुदेवो देवदेवः सनातनः ॥ १६॥ 

महाविद्यासमुदधतस्तदाहमपि वासव । 
मत्त एव महाटक्ष्म्या अभूवं कमलख्यया ।१५। 

ताविमो दम्पती दिव्यौ पितरौ जगतां मतौ । 
पद्मनाभावतारे तु तवेतो दावयोनिजौ ॥ १८ ॥ 

नारायणावतारो यः खक्तीञो नाम नामतः | 
प्रकारा वहवस्तस्य सर्वत्राहमनुत्रता ॥ १९ ॥ 

एकधा द्िचतुधां च षोढा चेव तथ।एधा । 
पुनट्ादरधा चव तत्र नामानि मे ऋणु ॥ 

श्रीन।म शद्विभुजस्याहमङ्कस्था वरवर्णिनी । 
तस्येवोभयतोरूपे श्रीश्च पुष्टिश्च वासव ॥ २१॥, 

चतुदश तु तस्येव श्रीः कीर्तिश्च जया तथा । 
मायति कृत्वा रूपाणि भ्भुञ्येऽदं तेन विष्णुना ॥ 

तस्येव कोणषट्कस्था षोढाहं श्रणु नाम च । 
गुद्धनिरञ्नना निया ज्ञानदाक्तिश्च वासव ॥ २३॥ 

तथापराजिता चेव षष्ठी तु प्रकृतिः परा । 
तस्येव चाष्टधा दिषु साहं स्पेव्यैवस्थिता ।२५४॥। 

लक्ष्मीः सरस्वती सवकामदा प्रीतिवर्धनी । 
यशस्करी शान्तिदा च तुष्दा पुष्िरषएटमी ।। २५॥ 

°कोणद्िषट् के तस्येव स्थिता द्रादडधास्म्यहम्? | 
श्रीश्च कामेइवरी “कान्तिः क्रियाराक्तिविभूतयः ॥ 

इच्छा प्रीती रतिश्चैव माया धीमहिमेति च । 
एवं चतुभुजस्यापि षोढाहं क्रमाः स्थिता? ।(२५ 

तस्येव ""षड़मुजस्याहमष्टबाहोश्च बासव । 
दरिषड़बाहोस्तथा साहं द्विसप्रकभुजस्य च ॥ २८॥ 

तथा षोडशहस्तस्य भुजद्विनवकस्य च । 
विभज्य बहुधात्मानमियद्धेदा व्यवस्थिता ।। २९॥ 

अवतारो हि यो विष्णोः सिन्धुरायीति संज्ञित: । 
स्थितां परितस्तस्य चतुधा रूपमेयुषी ॥ ३०॥ 

टक्ष्मीनिद्रा तथा प्रीतिविद्या चेति विभेदिनी । 
अवतारो हि यो विष्णोः 11श्रीपतिनाम नामतः 

श्रीरित्येवाख्यया तच्र तस्याहं वामत : स्थिता । 
अवतारो हि यो विष्णोनामतः पारिजातनित् ॥ 

1:तदंसस्थकरा तस्य वामोत्सङ्धे हरे : स्थिता । 
अवतारो हि यो विष्णोन।म्रा मीनधरः शुभः॥ 

':अनुभ्रमामि तं तत्र साहं नोरूपधारिणी । 
त्रेविक्रमोदयो विष्णोरवतार : पर: स्मतः ॥ ३४॥ 

आहादजननी गङ्गा तत्पादातस्ममवाम्यहम । 
अनन्तदटायनो नाम योऽवतारो हरेरहम् ॥ ३५॥। 

कोटावनारमाट---मत्त णव महारक््या उति । जत्र षष्ठाध्यायाष्टादराश्छोकोक्तमनसंभेयम् ! 
१८. प्रसूतिकायावतारमाह--पद्मनाभावतार इत्यादिना । महारक्ष्मीमहावि्यामहामायानामव- 
तारोऽत्र षष्ठाध्याये विके पूवैमुक्तः ३०, प्रकृतिकोशावतारमाह- सिन्धु्चार्यति । अत्र 

1 अमवदव; ^. 8. ¢. च चतुर्धा ए. 2. 1. 3 न्वेति &. 
¶ द्विभुजा साहं ^. द्विभुजास्याहं 7. “ भुञ्ञ ऽद ॥. 
€ कोणपट् के तु 8.; कोणपरटके त तस्येव प्रड्भुजस्यादमष्टधा ए ? ह्यहम् 8. 
8 शान्तिः ^\.; कीर्ति; £. १» तथा ए. 10 प्रद् भुजस्येवं 8. २. 

11 शक्तीरो ^^. 1: तदानन्दकरा ^. 0. 1 अनुग्रहक्रमात्तत ^. ए. 7). 



अष्टमोऽध्यायः २१ 

स्थिता चतुर्दिशं तस्य चातुरात्म्यमुपेयुषी । 
ठक्ष्मीश्चिन्ता तथा निद्रा पृष्टश्चेदयाख्यया युता ॥ 

इत्येषु सह सिद्धाहमवतीणोण्डमध्यतः । 
"अवताराः प्रथग्भूता यदा ब्रह्माण्डमध्यतः ॥ 

अनुव्रता तथेवाहमवतीणां प्रथक् प्रथक् । 
अवतारो हि यो नाम वराहो वेदविश्चतः | ३८॥ 

तदाहमपि भूनाम प्रथग्भूता भजाम्यहम । 
अवतारो हि यो नाम धर्मो विष्णुः पुरातनः ॥ 

तदाहं भागेवी नाम ख्यातिजा श्रीः प्रकीर्तिता । 
अवतारो हि यो नाम दत्तात्रेयोऽत्रिनन्दनः ।०॥ 

तदा हि तस्य भोगाय :सरसोऽहं समुत्थिताः । 
अवतारो हि यो नाम वामनो वेष्णवः राभ: ॥ 

पद्मादहं समुत्पन्ना तदा पदमेति विश्च॒ता । 
अवतारे यदा विष्णोभ।गवो रामसंज्ञितः । ४२॥ 

तदाहं धरणी नाम शक्तिरासमयोनिजा । 
अवतारो हि यो नाम रामो दङ्रथिः इुभः॥ 

जाता जनकयज्ञेऽदहं क्षेत्राद्टमुखक्षतात् । 
नाम्ना सीतेति विख्याता दश्ाननविनाडनी ।४४।। 

अवतारो हि यो विष्णोश्चतुधां संभविष्यति । 
मधुरायामहं व्यक्ति चतुघष्यामि वे तथा ॥ ५५॥ 

रेवती रुक्मिणी चैव रतिनाम्ना तथा ह्यषा । 
अवतारान्तरं यत्त॒ मोहनं बुद्धसंज्ञकम् ।॥ ‰६ ॥ 

ताराहं तत्र नाम्रा वे “धारा चेव प्रकीतिता | 
घवादयोऽवतारा ये केवला वेष्णवाः स्म्रता: ॥ 

तत्तच्छरीरभूताहं तेषां भोग्या व्यवस्थिता । 
यत्त॒ °मे मोहनं रूपं श्रूयतेऽम्रतधारकम् ॥ ४८ ॥ 

भवद्धाबो तदा तच्र रूपे तुल्योपटक्षितो । 
देवः पुरुषरूपेण खीरूपेण तथेतरे: ।॥ ४९॥ 

सह सिद्धं “परथक्सिद्धमित्येतजजन्म मेऽद्भतम् । 
कीतिते तव देवे केवरं जन्म मे श्रणु ॥ ५ ॥ 

इति शश्रीपाक्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे लक्ष्यवतारप्रकज्ञो 
नामाष्टमोऽध्यायः 

पञ्चमाध्यायेकर्विर्चेकोक्तमनुसंधेयम् । ३३. ब्रह्माण्डकोरावतारमाह- ना्ना मीनधर 

इत्यादि । ४७. जीवदेहकोरावतारमाह---धरवादय इति 

इत्यष्टमो ऽध्यायः 

1 4. 8. ¢. 7. 2. गा 7 11768 7101 166, 

° धरा 8. 2. दारा ~. 

? श्रीपञ्चराज ^\.; श्रीपञ्चरात्रे ९.1, 8 ६, 1, गण (€ 11६. 
3 सरःस्थिता 8. 
¢ मयीत्येतजन्म मे महदद्भुतम् ^. 0. 

~ सरसाहं 7. 

? तन्मोहनं 1. 2.; तन्मोहिनी 
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अहे नारायणी देवी नारायणमनुत्रता । 
ज्ञानानन्दक्रियात्मानं ज्ञानानन्दक्रियामयी । १॥ 

'्तस्या मे न विनाभावस्तेन वा तस्य वा मया । 
्ः © क 9 कस्मिश्िटे । 

"प्रकतु राक्यतं काटे कस्मिश्चिहेय एव वा ॥ 

तत्पत्कायवसाचवान्यद्भताद्भूतरूपको । 
आत्मयोगबतत्तो स्वः सहेव च विनैव च || 

ब्रह्मादिदंत्तवान् याटरक्तपोयोगवबलत्करतः। 
देदयादिभ्यो भजगदध्वंसकरेभ्यो वरमुत्तमम् ॥। 

ताद ताटञं रूपमास्थायावां सनातनो । 
तत्तसीतिचिकीषाये चरावो देवकायतः ॥ ५॥। 

मायया भावमाच्छादय परमाथ स्वतेजसा । 
अहमेवावतीणां हि तत्तद्भृसिजिघांसया ।॥ ६॥ 

आदौ देवी महालक्ष्मीः स्मरताहं परमेश्वरी । 
अभूवं च पुनर्दा कृष्णा ब्राह्मीति रूपतः ॥ ५॥ 

गुणत्रयविभागोन रूपमेतत्परं मम । 
महारक्ष्मीरहं शक्र पुनः स्वाय॑भुवेऽन्तरे ॥ ८ ॥ 

हिताय सर्वलोकानां" जाता महिषमदनी । 
मदीया शक्तटेशा ये तत्तदेवडारीरगाः ।॥ ९ ॥। 

संभूय ते ममाभूवन् रूपं परम्लोभनम् । 
आयुधानि च देवानां यानि यानि सुरेश्वर ॥ 

तच्छक्तयस्तदाकारा आयुधानि ममाभवन् । 
अभिष्ता सुरे: साहं महिषे जघ्नषी क्षणात् ॥ 

महिषान्तकरीसूक्तं सर्वसिद्धिप्रदं तदा? । 
` देव्या यया'दिक दृष्टं सन्धरदवेः सहर्षिभिः ॥ 

9उत्पत्ति युद्धविक्रान्ति!० स्तोत्रे चेति सुरेश्वर । 
(ज (~ 0 वेदपारग 

कथयन्ति सुविस्तीण ब्राह्मणा : ॥ १३॥ 

11एवेप्रभावां देवीं तां स्तुवन् ध्यायन्नमन्नपि । 
लभते च फटं शश्वदाधिपल्यमनश्चरम । १४॥। 

योगनिद्रा हरेरुक्ता या सा देवी दुरत्यया । 
'"महाकालीतनु विद्धि तां मां देवीं सनातनीम् ॥। 

मधुकेट भनार हि मोहितो तो": तया तदा । 
जघ्राते वरलखाभेन देवदेवेन विष्णुना । १६॥ 

विश्चेश्व्यादिकं सूक्त दृष्टं तद् ब्रह्मणा सदा"५। 
स्तुतये योगनिद्राया मम देन्याः पुरंदर ।॥ ५ ॥ 

एषा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरव्यया । 
सतुया वशीकृता कुयाद्रदो स्तोतुश्चराचरम् ॥१८॥ 

१२. इदं च सूक्तं मार्कण्डेयपुराणे देवीमाहास्ये चतुथाध्याये पठितं 
द्रष्टव्यम् । १७. इदं चेपाख्यानं माक॑ण्डयपुराणे देवीमादहाल्ये प्रथमाध्याये पठितम् । 

1 श्रीरुवाच 8. 2 तस्य ^. ए. [). 3 कर्तु हि ८. ए. 
+तु. 5 वराना्यु जगद्ष्वंसिजिधांसया ^. ए. 6 देवानां ^. ए. 2. ₹. 0. 
7 तथा ^. ए. 1. 8 महभिः ?. 9 उत्पत्ति; ?. 1. 
10 विक्रान्तिः 2. 1. 11. ए. ©. 7. जा1६ त्ौऽ 1116, 1" महाकास्यास्तनं 2. ^. ६. 1. 

13 च ^. 8. 7. 14 पुरा ©, 
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अस्या देव्याः समुत्पत्तिश्चरितं स्तोत्रमिदयपि । 
हिताय सर्वभूतानां ` धायन्ते ब्रह्मवादिमि :॥१९॥। 

"तामसे त्वन्तरे शक्र महाविद्या हि या परा । 
गौरीदेहात्समुद्धता कौशिकीति “तदा ह्यहम् ॥२०।। 

वधाय दुष्टदेयानां तथाः सुम्भनिसुम्भयोः । 
रक्षणाय च खोकानां देवानामुपकारिणी ।। २१॥ 

मदीया : शक्तयो यास्ता देवश्रेष्हारीरगा : । 
तास्तास्तद्रपधारिण्यः °सादाय्यं विदधु मे॥।२२॥ 

तामिर्निहय देत्येन्द्रान् हन्तव्या ये तथा तथा | 
संहलयात्मनि ताः सवां मदीया विप्रषोऽखिलखाः ॥ 

अहं निजघ्रषी पञ्चात्तयो ` सुम्भनिरुम्भयोः । 
'दे वि प्रपन्नातिहरे प्रसीदे "यादिक तथा।। २४॥। 

नारायणीस्तुतिनांम सूक्तं परमञ्चोभनम । 
स्तुतयो, मे "तदा दृषा देवेवहिपुरोगमे : ॥ २५॥ 

एषा सषूजिता भक्टया सवज्ञत्वं प्रयच्छते । 
कौरिकी सवदे वेरा, बहुकामग्रदा ह्यहम ॥ २६॥। 

उत्पत्तियुद्धविक्रान्ति : स्तुतिश्चेति पुरातने: । 
१पश्यते त्रितयं विपररवेद वदाङ्गपारगे :1" ॥ २७ ॥ 

वैवस्वतेऽन्तरे चेतौ!" पुन: सुम्भनियुम्भको । 
उत्पत्स्यते वरोन्मत्तो दे बोपद्रवकारिणो । २८॥ 

नन्दगोपक्कुले जाता यङोदागमसंभवा । 

पुनश्चाप्यतिरोद्रेण रूपेण प्रथिवीतले । 
अवतीय हनिष्यामि वैप्रचित्तान् महासुरान् ।।२०॥ 
1ऽभक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् । 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमा : ॥२१॥ 

ततो मां देवताः सर्वे मव्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं “रक्तदन्तिकाम् ॥ 

तस्मिन्नेवान्तरे शकर चत्वारिशत्तमे युगे । 
सवेतः इतवापिक्यामनवृष्टयामनम्भसि ॥ ३३ ॥ 

मुनिभिः संस्मृता भूमो संभविष्याम्ययोनिजा । 
ततः टातेन नेत्राणां निरीक्िष्याम्यहं मुनीन् ।।३५॥ 

कीतेयिष्यन्ति मां शक्र शताक्षीमिति मानवाः । 
तदाहमखिलं टोकमात्मदेहसमुद्धवेः ।। ३५॥ 

भरिष्यामि शुभैः शकेराविष्ठैः प्राणधारकेः16 । 
लाकंभरीति मां देवास्तदा स्तोष्यन्ति वासव ।।२६॥। 

तत्रैव च हनिष्यामि दुगमाख्यं महासुरम । 
दुगदिवीति विख्यातिं ततो यास्याम्यहं मुवि ।३५।। 
राकभरीं स्तुवन ध्यायन्" राक्र संपूजयन्नमन् । 
1'अक्षय्यामचनुते शीघ्रमन्नपानोद्ध वां रतिम।।३८।। 

चतुयुगे च पच्चाद्त्तमे मुनिभिरथिता । 
सन्दर चातिभीम च रूपे कृत्वा हिमाचले | 

रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् । 
ततो मां मुनयः सवे स्तोष्यन्तयानम्रमूतयः ।४०॥। 8) ¢ 

तावहं नारायिष्यामि सुनन्दा": विन्ध्यवासिनी ॥ 

२५४, नारायणीस्ततिः माकंण्डयपुराणे देवीमाहास्ये एकादद्याध्याये पठिता । २८-४३, 

सुनन्दा-रक्तदन्तिका-दताक्षी-लाकर्री-दुर्गा-भीमा-भ्रामरीणामुपाख्यानानि माकंण्डयपुराणे देवी- 

माहास्ये एकादद्याध्याये द्रष्टव्यानि । 

1 ध्यायन्ते 1). ह. 2 तापसे ^. ए. ¢. 3 मिधा 8. ]. 
4 तदप्यहम् ¢. 5? तदा ^. 8. ¢. ° सहायं ^. 7. 
7 सदा र, 8 देवेशा ^. 2. 0. १ पाठ्यते 7. 

10 बेदान्तपारगै; 5. 1 शक्र 8. `“ यन्या ₹. 
13 8. गा1115 {175 176; मक्षयन्त्यागतानुप्रान् ८. ५ र्त ^. ^. ° निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् £. 
16 धारणे; 7. 

६5 
17 तु संध्यायां 3. 18 अक्षया ^. 23. ^. 



२४ 

¦ भीमे देवि प्रसीदेति भीमामभयदायिनीम । 
युगे षष्टितमे कथ्चिदरुणो नाम दानवः ॥ ४१॥ 

मनुजानां मुनीनां च महाबाधां करिष्यति । 
तत्राहं "भ्रामरं कूपं कृत्वासंख्येयषट्पदा । ४२ ॥ 

तरलोक्यस्य हिताथांय बधिष्यामि महासुरम् । 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सवदा ॥ 

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहं हनिष्यामि महासुरान् ॥ ४४॥ 

अमी ते लेशतः इक्र दश्षिताः परमाद्भताः । 
अवतारा निरातङ्का मदीयाः केवदह्नयाः ।। ४५५॥ 

एतेषां परमा प्रोक्ता कूटस्था सा महीयसी । 
महालक्ष्मीमंहामागा प्रकृतिः परमेश्वरी ।॥ ४६ ॥। 

अमुष्याः स्तुतये दृष्टं ब्रह्मादयः सकले: सुरे: । 
नमो देव्या'दिकं सूक्तं सवंकामप्रदं ऽबरम् ४५ 

इमां देवीं रतुवन्नित्य् स्तोत्रेणानेन मामिह । 
¢@्ेशानतीय सकठनेश्वय महददनुते ॥ ४८ ॥ 

अमुष्याः सावताराया महालक्ष्म्या ममानघ । 
जन्मानि चरितेः साध स्तोत्रेवेभववादिभिःऽ 

कथितानि पुरा शक्र वसिष्ठेन महात्मना । 
स्वारोचिषेऽन्तरे राज्ञे सुरथाय महात्मने ।५०॥ 

लक्ष्मीतस्त्रम् 

समाधये च भ्वैरयाय प्रणतायावसीदते । 
भक्तश्रद्धावता नियं वसिष्ठेन कृतेति मे ॥ ५१ 

हृदि स्थिता सदा सेयं जन्मकमावलिस्तुतिः । 
एतां द्िजमुखाच्छत्वा ह्यधीयानो नरः सदा ॥ 

"विधूय निखिलां मायां सम्यग्ज्ञानं समदतुते । 
सवां संपदमाप्रोति धुनोति सकरखापदः ।। ५३ ॥ 

मम प्रभावात् सौभाग्यं कीतिं चेव समदलुते। 
भ्केवला अपि यद्येते मदीया विष्णुना विना ॥ 

न मेऽसि संभवः सोऽयम्हभूतः स्थितोऽत्र तु । 
अन्योन्येनाविनाभावादन्योन्येन समन्वयात् ॥ 

'0्मय्ययं देवद वेडास्तत्राह च सनातनी । 
इत्येते लेशतः शक्र द/शताः सप्रकारकाः ।| ५६ 

अवतारा मदीयास्ते संभूताः कोशपच्छके । 
शुद्धे कोर समुद्धता भवद्धावात्मकाः परेः? ॥ 

तत्राप्येष स्थितिर्ज्ञया विष्णो्मम सह स्थितिः । 
एवेप्रकारां"> मां ज्ञात्वा प्रयक्षां सर्व॑संमताम ॥। 

उपायेर्विंविधेः रश्रदुपाम्य "ऽबहुधारिमिकाम । 
केशकमाडायातीतो मद्धाचं प्रतिपद्यत ॥ ५९ ॥ 

इति "शश्रीपाच्छरात्रसारे टक्ष्मीतन्त्रे 1ऽकेवटावतारप्रकाञ्चो नाम 
नवमोऽध्यायः । 

४७. इदं च माकंण्डयपुराणे देवीमाहास्ये पञ्चमाध्याये पठितम् । ५०, इदं चेपाख्यानं 
माकंण्डयपराणे देवीमादास्ये प्रथमाध्याये दद्यते । 

इति नवमोऽध्यायः 

1 भ्रमर ८. ¢. 

5 कारिभिः £. 
~ संयताः ^+. 

¢ वरयाय 8. 

12 प्रकारं £. #. 18 विविधा 9. 

» परम् 8. 
7 (, गाा115 {1715 1171५. 8 सवं ६. 1. 

° केवलाः कथयन्त्येते ^. 8. (^. 1" मय्येव वर्तते देव; ९. 

4 ए. {., ता0111 1775 176. 

11 मावात्मकात्मके ^, ए. €. 

14 श्रीपञ्चरात्र ^. ; पाञ्चरा्र 8.; श्रीपाञ्चरात्रे 1. 
15 मगवदविनामीषकथने नाम ^. 0.; 1. गा 1८ 16. 



दरामोऽष्यायः 

रक्- 

क्षीरोदमथनायासफरखूपे मधुद्विषः । 
नमश्चन्द्रसदोदये नमस्तेऽमृतयोनये ॥ १ ॥ 

भावोत्तराः प्रकारास्ते श्रुतास्त्वद्रक्त्रपङ्कजात् । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि प्रकारान् भवदुत्तरान् ।२॥ 

वैष्णवा अवतारास्ते किंरूपाः "कति वाम्बुजे । 
एतत्प्र मया ब्रहि नमस्ते पङ्कजासने ॥ ३॥ 

न [गणि 

| चके 

ण्हन्त तै शक्र वक्ष्यामि प्रकारान् भवदुत्तरान् । 
वेष्णवा .अवतारास्ते यावन्तो यद्धिधाश्च ते ॥ ४॥ 

षाड्गुण्यममलं ब्रह्म निर्दोषमजरं धवम् । 
सवेशक्ति निरातङ्क निरालम्बनभावनम् ।॥। ५॥! 

तदुन्मिषति वे पूव शक्तिमच्छक्तिभावतः। 
नारायणः परो दवः संस्थितः राक्तिमत्तया ।।! ६ ॥ 

स्थिरा शक्तिरहं तस्य स्वैकायकरी विभोः। 
तावावां जगतोऽर्थाय बहुधा विक्रियावहे ॥ ५ ॥। 

यथाहमास्थिता सेदेस्तथा ते कथितं पुरा । 
विकारानविकारस्य विष्णोः श्रणु मयोदितान् ॥। 

अप्राकृताननोपम्यानविन्त्यमहिमोञ्ञवसान् । 
स्वां शक्ति मामधिष्ठाय प्रकृतिं परमाद्भुताम् ॥ ९॥ 

त्ररूप्येण जगन्नाथः समुदेति जगद्धिते । 
आद्येन पररूपेण व्यूहरूपेण चाप्यथ ।। १० ॥ 

तथा विभवरूपेण नानभावमुपेयुषा । 
व्यापको भगवान देवो भक्तानुग्रहकाम्यया ।१६॥। 

अनोपम्यमनिर्दहयं वपुः स भजते परम । 
विश्राप्यायनके“ कान्त्या पूर्णेन्द्रयुततुल्यया ।। १२॥ 

| 

वरदाभयहस्तं च द्विभुजं पद्मखोचनम । 
रेखामयेन चक्रेण शङ्कन च करये ॥ २॥। 

अङ्कितं निर्विकाराङ्धिस्थितं परमञोभनम । 
नतिरिक्ते भ्र 9 अन्यूनानतिरिक्तैः स्वे्गुणेः षड़भिरलकृतम ॥१४॥। 

समं समविभक्ताङ्गं सव।वयवसुन्दरम । 
पूणमाभरणेः शुभैः सुधाकटोखसंकुटेः ॥ १५ ॥ 

रादमभूतेरमृतंः रवेरच्युताद्ैरविच्युतम् । 
एका मूतिरियं दिव्या पराख्या वैष्णवी परा ॥ 

योगसिद्धा भजन्त्येनां हृदि तुयेपद्ाश्रितामः । 
अथ उयुहस्वरूपं ते द्वितीयं वणयाम्यहम् ॥ १५॥ 

व्यह्यात्मानं चतुधां खं देवः प्रागादि भेदतः । 
वासुदेवादि भेदेन "सोषुप्राध्वनि तिष्ठति ॥ १८॥ 

%संस्थानमादिमूतवे सर्वेषां तु समं स्परतम् । 
षड्गुणं प्रथमं रूपं दरन्दे्ञानादिसं भवेः ॥ १९॥ 

इतराणि स्वरूपाणि कथितानि मया पुरा०। 
वहथरकेन्दुसहसराभमानन्दास्पन्दटक्षणम।०।। २०॥ 

बीजं सवेक्रियाणां तद्विकल्पानां तदास्पदम् । 
प्र चतुरास्म्यं तत्प्रथमं विद्धि वासव ।॥ २१।। 

1 कथिता वरध; 7. 2 अहं ते ए. ¢. पुनः; ^. ए. 6. 7. 
4 करं ?. 1. ? श्रयाम् ८. ए. 6 भेदिनः ^^. 

? सुषु्त्यध्वनि 8.; सुषुस्तात्मनि ए. ? सृष्टयादिसंस्था मूर्तिं ^. 8. ^. 9 पुनः ए. 
19 आनद्दरस्पन्दलक्षणम् ८. £. 
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अथ स्वप्रे पदेऽप्येवं विभज्यात्मानमात्मना । 
देवः प्रागादिभेदेन वासुदे वादिरूपतः ।। २२॥ 
समासन्यासमेदेन गणानां पुरुषोत्तमः । 
सितरक्तसुवणाभ्रसटसेः परमाद्भुते: ।॥। २३ ॥ 

आदिमूतिसमे रूपेश्चतुधां °व्यवतिष्ठते । 
केवल्यभोगफलदं भवबीजक्षयंकरम् ।। २४ ॥। 

चातुरास््यं द्वितीयं तत् सुधासंदोहसुन्दरम । 
अथ जाम्रत्पदे दवः सितरक्तादिभदतः ॥ २८५॥। 

चतुभुजेरुदाराङ्गेः शङ्कचक्रादि विहितैः । 
~ (~ क्ल, € ङ्गेवासुदव {~ 9 @ ण्ण, 

नानाध्वजावाचच्राङ्गवासुद् वाद् सज्ञितः ।। २६॥ 

व्यूहैः स्वं प्रविभञ्यास्ते विभुनाम स्वरीत्छया । 
तत्रायं भगवद्रपं हिमफुन्देन्दुकान्तिमत् ।। २५ ॥ 

चतुभुजं सौम्यवक्त्रं पुण्डरीकनिभेश्षणम् | 
पीतको रोयवसनं सुपणध्वजभूषितम ॥ २८ ॥ 
मुख्यदक्षिणहस्तेन भीतानामभयप्रदम् । 
तथाविधेन वामेन दधान शङ्खमुत्तमम् ॥ २५॥ 

अपरेण दधानं च दक्षिणन सुदडनम । 
वामेन च गदां गर्वं निषण्णां वसुधातले ॥३०।। 

संचिन्तयेन् पुरो भागे वासुदे वमितीरम । 
सिन्द्रदिखराकारं सौम्यवक्त्रं चतुभुजम ॥ ३१॥ 
अतसीपुष्पसंकाावसनं ताख्ाञ्छितम्ः । 
मुख्येन पाणियुग्मन तुल्यमादस्य वे विभोः।३२। 

सीरं तच्च्रहस्तेऽस्य मुसलं तु "गदाकरे । 
दक्षिण चिन्तयद्धागं संकषणमितीटरटाम ।॥ ३३॥ 

टक््मीतन्त्रम् 

पराव्रुण्निशासमुदितखच्योतनिचयप्रभम् । 
रक्तकोरेयवसनं मकरध्वजसोभितम् ॥ ३४ ॥ 

सोम्यवक्त्रं चतुबोहं तृतीयं परमेश्वरम् । 
मुख्यहस्तद्यं चास्य प्राग्वत्तुल्यं महामते ॥ २३५॥। 

वामेऽपरस्मिन् शाङ्ग च दक्षिणे बाणपच्छकम् । 
अपरे चिन्तयेद्धागे प्रद्यस्नमिति कीर्तितम ॥ ३६॥। 

अञ्जनाप्िप्रतीकाञ्च सुपीताम्बरवेष्टितम् । 
चतुभुजं विशाच्क्षं मृगटाञ्छनभूषितम । २७॥ 

आदिवत् पाणियुगलमाद्यमस्यः विचिन्तयेत् । 
द्क्षिणादिक्रमेणाथ द्वाभ्यां वे खड्गखेटको ।।३८॥ 

दधानमनिरुद्धं तु सौम्यभागे विचिन्तयेत् | 
वनमालाधराः सव श्रीवत्सकृतलक्षणाः° । २३९॥ 

शोभिताः कोस्तुभनेव रलन्नराजेन वक्षसि । 
जाग्रत्पद् स्थिते देवै चातुरात्म्यमनुत्तमम् ।।९०।। 

स्थिव्युत्पत्तिप्रख्यकृत्सर्वोपकरणान्वितम् । 
दिव्यं तच्चिन्तयेद्यस्य'” विग्रं तिष्ठति शासने।।४१॥। 

त्रिविधं चातुरात्म्यं तु सुषुप्त्यादिपदत्रिके । 
सुव्यक्त तत्पदे तुर्यै गुणलश्च्यं परं स्थितम ॥४२॥। 

ज्ञानक्रियादिभिर्विष्णोर्खोकाननुसिसश्चतः । 
व्यूहसंज्ञमिदं रूपं द्वितीयं कथितं मया ॥ ४३॥ 

तृतीयं विभवाख्यं तु" विश्वमान्द्रमध्यगप् । 
~ € ® (~. ष्णोनिरा 

नानाकारक्रियाकतृ रूपं विष्णोनिरामय । ४४ ॥ 

इति 1शश्रीपाच्नरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे परव्यृहम्रकाञ्ञो नाम 
दरामोऽध्यायः 

1 समो 8. 2 ह्यव ^^. 8. €. £. 3 0. 

+ स्वयं वरिमज्य ६. 1. ° लाञ्छनम् ?. 6 गदां ६. 
7 सुसिताम्बर ए. ८. 1. 8 आद्यं तस्य १ सञ्छनाः ?. 

10 चिन्तयत्तस्य ^. ए. 11 तं ‰. 12 श्रीपञ्चरात् 4. ; श्रीपाञ्चरात्रे ए. ए. 



एकादरोऽध्यायः 

श्रीः इति 8 राक्र परं रूपं उ्यूहरूपं च दशितम । 
निर्दोषो ःनिरधिष्ठेयो निरवद्यः सनातनः । तृतीयं विभवाख्यं तु रूपमद्य निञामय ॥ ८ ॥ 
विष्णुन।रायणः श्रीमान् परमात्मा सनातनः ॥! । ताम् अ 

॥ | तुय॑+दिजाग्रदन्तं यत् प्रोक्तं पदचतुष्टयम । 
पाड्गुण्यविगरहो *नित्यं परं ब्रह्माक्षरं परम । वासुदेवादिना व्याप्रमनिरद्धान्तिमेन तु ॥ ९॥। 
तस्य मां परमां शक्त नित्यं तद्धमधमिणीम् ।॥ २॥ ् । 

तत्र तत्र पदे चैव चातुरा्म्यं तथा तथा । 
सवेभावानुगां विद्धि निर्दोषपमनपायिनीपर । अव्यक्तव्यक्तरूपेः स्वेरुदितं ते यथोदितम् ॥ १५०। 
स्वैकायैकरी साहं विष्णोरव्ययरूपिणः ।। ३ ॥ 

उ्यूहाद् व्यृहसमुत्पत्तौ पदाद्यावत्पदान्तरम । श्वे श्रे, ¢ वेर्वितत्याव्मानमात्मना 

दद्धारद्धेमयेभवेविंतत्यात्मानमात्मना । प नः ४ । अधिय ४ 'अन्तरं सकलं देशं संपूरयति तेजसा ॥ ११॥ परव्युहादिसं भदं व्यूहयन्ती हरः सदा ॥ ४ ॥ 
¢ पू जितस्तेजस न ५ मूर्तिव 

शुद्धषाङ्गण्यमादाय कल्पयन्ती तथा तथा । ध † रारिरव्यक्तो तिवजित ॥ 

ऽतेन नानाविधं रूपं ०उयृहायुचितमञ्जसा ॥। ५॥ विशाखयूप इतयक्तसतत्तज्ञानाविषटहितः ।। १२ ॥ 

उन्मेषयामि देवस्य प्रकारं भवदुत्तरम् । तस्मिस्तस्मिन् पदे तस्मान्मू्िडाखाचतुष्टयम । 
व्यापारस्तस्य देवस्य साहमस्मि न संशयः ।। ६॥ वासुदेवादिकं राक्र प्राठुभेवति वै क्रमात् ॥ १३। 

मया कृतं हि यत् कमम तेन तत् कृतमुच्यते । एवं स्वप्रपदाज्नाम्रत्पदव्यूहविभावने । 
अहं हि तस्य देवस्य स्मृता ्व्याप्रियमाणता ॥ ५।॥ स्वप्रासदाज्नग्रद ते तैजसः पूर्यते महान् १४ 

२, ब्रह्माक्षरराब्दयोः प्रकृतिज वयरपि प्रयोगात् तद्युदासाय परमिति विदोषणम् । 

१२. विराखयृपो नामापराक्ृते दिव्यलके आजमाने ज्ये तिमयः सम्भाकारो मगवद्रुपविरोषः । 
तत्राधोभागमारभ्य उर्ध्वभागपयन्तं चत्वारि पवाणि क्रमेणनिरुद्ध पर्युन्नसंकर्षणवासुदेवाधिष्ठि रानि 
स्यष्टतरस्पष्टक्रिचित्स्पष्टास्पष्टराङ्खचक्रादिरक्ष्म.णि । प्रतिप्व प्रागदिक्रमेण चतुप्वैपि पार्श्षु 
क्रमेण वायुदेवादयो व्यूहा आजन्ते । एवं विभागश्च येगिनां ध्यानाम्बनाथं भगवतैव 

1 श्रीस्वाच ‰. 2 नि.निष्टो यो 2. 1. 3 श्रीरा; ६. 1. 

° नित्यः ६. 5 तेनापि विविधं ‰. € व्यूहयद्रञ्चित ६. 
7 व्याक्रिय ^. 7. 8 कृत्वा ^. 1. ० आनन्द @. 
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२८ 

विशाखयूपो भगवान् स देवस्तेजसां निधिः । 
तुयादये स्वप्रपयेन्ते " चातुरात्म्यत्रिके हि यत्॥। 

तत्तदेश्वयैसंपन्ने षाड़गुण्यं सुव्यवस्थितम् । 
तदादायाणिटं दिव्यं श्ुद्धसं वित्पुरःसरम ॥। 

विभजन्नात्मनात्मानं वासुदेवादिरूपतः, । 
^पुनविभववेखायां विना मूर्िंचतुष्टयम ।॥। १५॥। 

विञाखयूप एवेष विभवान् भावयत्युत । 
ते देवा विभवात्मानः पद्मनाभादयो मताः ॥ 

पद्मनःभो धवोऽनन्तः शक्तीडो मधुसूदनः । 
विद्याधिदेवः कपिखो विश्वरूपो विहगमः ॥ १५॥। 

ऽक्रोडात्मा वडवावक्त्रो धर्मो वामीश्वरस्तथा । 
एकाणवान्तःयायी च तथेव कमठाकृतिः । २०॥ 

वराहो नरसिदश्चाप्यम्रताहरणस्तथा । 
श्रीपतिदव्यदद्ोऽथ कान्तात्माम्रतधारकः | २१॥। 

राहुजिन् कालनेमिघ्रः पारिजातहरस्तथा । 
छोकनाथस्तु शान्तात्मा दत्तात्रेयो महाप्रभुः ॥ २२॥ 

न्यग्रोधायी भगवानेकश्चङ्गतनुस्तथा । 
देवो वामनदेहस्तु सवव्यापी त्रिविक्रमः ॥ २३॥ 

नरो नारायणन्चव हरिः कृष्णस्तथेव च । 
जवटत्परडयभृद्रामो° रामच्धान्यो धनुधरः ।॥ २४॥ 

वेद विद्धगवान कल्की पाता्डायनः प्रभुः । 
7त्रिश्च्चाष्राविमे देवाः पद्मनाभ;दयो मताः ॥ 

टक््मीतस्त्रम् 

विभोर्विं्ञाखयूपस्य तत्तत्कायेवशादिमे । 
शस्फृतंयो विभवाः ख्याताः काय चेषामसंकरम०॥ 

शद्धाराद्धाध्वनोमेध्ये पद्मनाभो व्यवस्थितः । 
ध्रवादयोऽपरे "°देवा विव्रता विश्वमन्दिरे ॥२५॥ 

रूपाण्यख्ाणि चेतेषां शक्तयश्चापरा विधाः । 
क 

सवे तत् सात्वते सिद्धं संज्ञामात्रं प्रदरितम् ॥ 

शाखास्तु बासुदेवाद्या विभर्देवस्य कीतिंताः । 
विशाखयूपो भगवान वितताभिः करोति तत् ॥ 

चत मभ्योऽथ शाखाभ्यः केशवाद्यं त्रयं त्रयम् । 
दामोदरान्तमुद्धतं तद् व्यृहान्तरमुच्यते ॥ ३०॥ 

ताभ्य "एव हि शाखाभ्यः श्रियादीनां त्रयं त्रयम् । 
पूवैत्रयानुरूपेण शक्तीनां च '"समूद्रतम् ॥ ३१ ॥ 

परादिविभवान्तानां सर्वेषां देवतात्मना । 
गुद्धषाड्गुण्यरूपाणि वपूंषि त्रिददोश्वर ॥ ३२ ॥ 

यावन्तयख्राणि देवानां चक्रगद्कादिकानि वै | 
भूषणानि विचित्राणि वासांसि विविधानि च ॥ 

ध्वज[श्र विविधाकाराः कान्तयश्च सितादिकाः | 
वाहनानि विचित्राणि सयाद्यानि सुरेश्वर ॥ २४॥ 

ञक्तयो भोगद श्चैव विविधाकारसंस्थिताः । 
आन्तःकरणिको वग स्तदीया व॒त्तयोऽखिखाः।।२५॥। 

यञ्च यज्चापकरण सामान्य पुरुषान्तरः । 
षाड्गुण्यनिर्मितं विद्धि तत्सवं बलसूदन ॥ ३६॥ 

कल्पितः । अस्य च विस्तरः सात्चतसंहितायां द्रष्टव्यः । १९, एत एव देवा व्यञ्चनाधिष्ठात्- 

तया तत्तन्महिषीमिः सत्व विद्ाध्याये वक्ष्यन्ते | 

1 चातुरात्म्यादिके ^. 8. ^. >. £. 

+ पुनविंश्ाख ६. 

? बरिशदष्टाषिमे ^. 8. ¢. 7. 

10 देवाः प्रवृत्ताः ६. 

2 शुद्धं ए. 
5 क्रोधात्मा ^. ¢. 7. ?. ]. 

8 मूर्तयो ^. ए. ¢. 7. 
11 एवाथ 8. ‰. 

रूपकम् ^. 8. ^. 

6 धृमग्रामो ^. ए. ©. 1. 

° असंकरः ?. 

1“ समुद्धवम् ^. 8. ६. 
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शुद्ध संविन्मयी साहं षाडगुण्यपरिपूरिता । 
तथा तथा भवाम्येषामिष्ं यद्धि यथा यथा ।३५।। 

न विना देवदेवेन स्थितिर्मम टि विद्यते । 
"मया चिना न देवस्य स्थितिर्विष्णोहि ° विद्यते ॥ 

तावावामेकतां प्राप्नो द्विधा भूतौ च संस्थितौ । 
विधां भजावहे तां तां यद्यद्यत्र श्यपेक्षितम् ॥ 

टराकः- - 
सिन्धुकन्ये नमस्तुभ्यं नमस्ते सरसीरुहे । 
परव्यृहादिभेदेन किं प्रयोजनमीरितुः ।! ४० ॥ 

श्रीः-- _ 
"अनुग्रहाय भ्जीवानां भक्तानामनुकम्पया । 
परव्यूहादिभेदेन देवदे वप्रवृत्तयः ॥ ४१॥। 

शक्रः-- , ` 

देवदेवंप्रिये देवि नमस्ते कमलोद्धवे । 
अनुग्रहाय भक्तानामेकेवास्तु विधा हरेः ॥ ४२ ॥ 

श्रीः 
(जीवानां विविधाः शक्र संचिताः पुण्यसंचयाः। 
संचिन्वन्ति न ते जीवास्तुल्यकाठं कर्थचन।(*२॥। 

कश्चिद्धि सुकरतोन्मेषात् कदाचित् पुरुषो नृषु । 
श्रीमता कमलाक्षेण जायमानो निरीक्ष्यते । ४४ ।। 

अन्यदा पुरुषोऽन्यश्चेत्येवं भिन्नाः शुभाशयाः । 
मेदोऽधिकारिणां पुण्यतारतम्येन जायते ॥ ४५॥ 

विवेकः कस्यचिन्मन्दो भगवत्तत्त्ववेदने । 
मध्यमस्तु परस्याथ दिव्यो ऽन्यस्य तु जायते ।।‰६॥। 

ईंखानुप्रहवैषम्यादेवं भेदे व्यवस्थिते । 
तत्तत्कायानुरोधेन परब्युहादिभावना ॥ ४५ ॥ 

क्रियते देवदेवेन शक्ति मामधितिषठता । 
"संसिद्धयोगतत्त्वान;ःमधिकारः परात्मनि । ४८ ॥ 

व्यामिश्रयोगयुक्तानां मध्यानां व्यूहभावने । 
वेभवीयादिरूपेषु विवेकविधुरात्मनाम ॥ ४९॥ 

अहताममतातनांऽ भक्तानां परमेश्वरे । 
अधिकारस्य बेषम्यं भक्तानामनरर्य सः ।(५०॥। 

¢ 

भजते विविधं भवं परव्यूहादिरशब्दितप् । 
इति त लेतः उक्र दशिता उभयात्मकाः । ५१! 

भवद्धावोत्तरा व्यूहा मम नारायणस्य च । 
शद्धे शदधेतरस्मिश्च कोडावरगे मदुद्धपे। ५२॥ 

स्थिति्नौं दर्ता तेऽ प्रथक् सह च केवखा । 
एवेप्रकारां ° मां ज्ञात्वा प्रत्यक्षां सवंसंमताप।।*२॥ 

०, (” (\ (~ कभ, 

उपायेर्विविधेः उश्वदुपास्य विविधात्मिकाप् । 
छेशकम।रायातीतो मद्भाव प्रतिपद्यते ॥ ५४ ॥। 

इति "` श्रीपा्रात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे ` विभवप्रकाडो नाम 
एकादशोऽध्यायः 

५.४. क्ेशकर्मादाया अनन्तराध्याये वक्ष्यन्ते 

इत्येकादशो ऽध्यायः 

1 (. ०ा11§ {715 1176. 2 विष्णोश्च 2. 1. 3 व्यपेक्षितम् ६. 1. 
५ 8. 0110115 ४6565 41 270 42. 5 देवानां 7). 6 जीविनां 8. 

7 सुसिद्ध ^. ¢. 7. ए. ©. 5 ममताज्ञानां 3. ° अधिगम्य ?. 

10 प्रकारं ए. 1. ८. 1. 11 श्रीपञ्चरात्र ^. 1. 12 वैमव ^. 1 



हादशो ऽध्याय 

डक्रः- 
चिच्छक्तिरेव त राद्धा यदि जीवः सनातनः | 
केडाक्मारायस्पञ्चैः कथमस्य सरोरुहे ॥ १॥। 

रऋ- 

व्याहतामिव परयामि चिच्छक्तः छेडासङ्किताम । 
मुद्यतीव मनो मेऽद्य तं मोहं छिन्धि पद्मजे ॥११॥ 

छेशाः के कति ते परोक्ताः वम कीटक च किंविघम् । श्री-- 
आडायो" नाम कोः देवि तदेतत् किंफलं स्मृतम॥ 

सिन्धुकन्ये तदेतन्मे ब्रूहि तुभ्यं नमो नमः| 
सर्वज्ञ न त्वदन्येन वक्तमेतद्ध रक्ते ॥ ३॥। 

श्रीः- 

अहं नारायणी “देवी स्वच्छस्वच्छन्दचिन्मयी । 
स्वतन्त्रा निरवद्याहं विष्णोः श्रीरनपायिनी । ४॥। 

इदोरितन्यभदन द्विधा रूपं मया कृतम् । 
इदि तन्यं च तद्भिन्नं श्स्वाच्छन्दयादव मे द्विधा? ॥ 

चिच्छक्तिरेका भोक्त्राख्या परा भोग्यादिरूपिणी । 
काटकाट्यविभदेन सा दधा भदिता मया । ६ ॥ 

तत्र काल्यात्मिका शक्त्मोहिनी बन्धनी तथा । 
प्रकृतिः सविकरेषा चिच्छक्तिबध्यतऽनया ॥ ५॥ 

द्िदयते येन रूपेण चिच्छक्तिर्भोत्ति तां गता । 
स शः पद्धा ज्ञेयो नामान्यस्य च मे श्रणु ।८॥ 

तमो मोदो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसं क्ञतः। 
अविद्या प्छप्वेषा तमसो गतिरुत्तमा ॥ ९॥ 

असङ्किन्यपि चिच्छक्तिः गडुद्धाप्यपरिणामिनी । 
आविद्धमात्मनो रूपं नेम॑स्येन? विभति सा।॥१०।। 

स्तन्त्रा '°सर्वसिद्धीनां हेतुश्वात्र'" महाद्भूता । 
शाक्तिनःरायणस्याहं निलया देवी सदोदिता ॥१२॥ 

तस्या मे पञ्च कर्माणि नित्यानि त्रिदशवर । 
तिरोभावस्तथा सष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च ॥ 

अनुग्रह इति प्रोक्तं मदीयं क्म॑पश्कम । 
एतषां ्रमरो व्याख्यां कमणां इक्र मे णु ॥ 

तच्र नाम तिरोभावोऽन्यद्धावः परिकीत्यत । 
सखच्छापि सा मदीया हि चिच्छक्तर्भोक्तसं ज्ञता ॥ 

मदीयया यया उक्त्या वर्तत प्रकरतेर्वदो । 
तिरोभवामिधाना मे साविद्यःश्चक्तिरुच्यते ।१६।॥। 

मदीयं भेदितं कूपं सयसंकत्पया मया । 
योऽवरोहो मदीयस्ते बणितः प्रथमः पुरा ॥ १५ ॥ 

चिच्छक्तिजीव इत्येवं विवुधेः परिकीत्येते । 
मत्वाच्छन्यवञ्ादेव तस्य भदः प्रकीर्तितः ॥१८५॥ 

मदीयं चेत्यरूपं यत् सत्यसंकस्पया कृतम् । 
मया तदेकीकरणं चिच्छक्तेः क्रियते हि यत् ॥ 

अविद्या सा परा शक्तिस्तिरोभाव इति स्मृतः । 
पद्छ पवांणि तस्यास्तु "धसन्ति तानि निबोध मे ॥ 

1 आशया ६. 1. प्के ६.1. 3 तदेवं . 
4 स्वच्छा ^. ए. 0. 5 स्वच्छन्दा ^. ए. ¢. 6 स्थिता 1. 

1 शुद्धात्म ^. 8. 0. 8 संङ्कहोन ¢. 1. १ चिच्छक्तिः 7. 
10 विश्वसिद्धानां ^. ए. ¢. 7. 1.; विश्वसिद्धीनां 0. "चित्रा ८. 1. 12 संततानि ^^. ए, ©. ए. 



हादरोऽध्यायः £ १ 

तमस्तु प्रथमं पव नामाविद्येति तस्य तु । 
अनात्मन्यस्वभूते च चेतये जीवस्य या मतिः ॥ 

सखतयाहैतया चैव तमोऽविद्या च सा स्मरता । 
सखीकृतेऽहंतया चैत्ये मानो यस्तत्र जायते ॥२२॥ 

अस्मिताख्यो महामोहो द्वितीयं डडापर्वं तत् । 
चैयचेतनयोरेकभावापत्तिर विद्यया ॥ २३॥ 

"मोहोऽस्मिता महामोह इति शब्दे नगते । 
सुखानुरप्रतिहेतुयां वासन,.स्मितयाहिता ॥ २४ ॥ 

स रागो ?रञ्ज्यविषयस्तृतीयं डेशप्थं तत् । 
दुःख.नुर्प्रतिहेतुय। वासनस्मितयाहिता ॥ २५॥ 

स टषो देष्यविषयश्चतुथ छेशपवं तत् । 
भ्दुःखं निहापतो योगः प्ेप्सतश्च सुखं तथा 

तदन्तसयर्वित्रासो मध्ये यो नाम जायते । 
[भिनिवेडा ^. 

अन्धास्ग्रोऽमिनिवेशाः स पञ्चमं छेरापवे तत् ॥ 

“देहमात्मतया बुद्धा ततस्तःदात्म्यमःगतः । 
रञ्जनीयमभिपरप्सुजदहासुश्च तयेतपत् ॥ २८ ॥ 

तदन्तरायवित्रस्तस्तप्प्रतीकारम,चरन् । 

इष्टस्य प्राप्रयेऽनिषए्रविघःताय च भ्चेतनः ॥ २९॥ 

यदयं कुरुते कम त्रिविधं त्रिविधात्मकम् । 
तत्कमं ` गदितं सद्भिः सांख्ययोगविचक्षणेः ।(३०॥ 

ततप्रसूतं सुखं दुःखं तथा दुःखसुख.त्मकप् । 
विपाकर्त्रिविधः प्रोक्तस्तत्त्वराखविरा,रदेः ॥२१॥ 

वासना आङ्ञयाः प्रोक्ताः छेराकमेविपाकजाः । 
अन्तःकरणवतिन्यः समन्तच्छेरते हि ताः॥ 

जन्यन्ते वासना नित्यं पच्छभिः ढेडापर्वमिः। 
सदृशारम्भहेतुश्च वासना कमणां, तथा ॥ ३३॥ 

1 रागो ^. ८. 1. 

4 देहं चात्म ^. ए ©. 5 देहिनि; 8. 
7 अभिधानया ^. ए. ¢. 7. ए. 5 सातत्येन 2. 1. 

10 देहास्ते 2. 11 नान्यथा 8, 
6 

2 रम्य ^. 23.0.17.7. 

सखादिवासना चैव विपाकेजेन्यते त्रिधा । 
चतुभिक्षणरित्थभूता हेशादिनामकेः ॥ ३४॥ 

बन्धनी जीवकोडास्य तिरोभावाभिधा विधाः । 
शक्यानयेव बद्धानां जीवानां मम निटयद्ा ॥३५॥ 

शसांतत्येन प्रबतन्ते मम सृष्टथादिडक्तयः | 
सृष्टिदाक्तिर्विधा सा मे शद्धथशचद्धिवङ्ान्मया ।३६॥ 

विविच्य द््ञतासाते सा पुनः सप्रधा स्थिता। 
१अनिहां क्रियते तरेका प्राजापत्येन कमणा || २५॥ 

षट्कोशसंभवस्त्वन्यास्तत्तत्काखसमुद्धवाः | 
सगक्रमे प्रदरत्युरथे सृष्ट्ञेया त्रिधा पुनः ॥ ३८ ॥ 

भाविकी लैङ्किकी चैव भोतिकी चेति भेदतः । 
यथा न्य्रोधधानप्यां तैगुण्ये प्रङृतौ तथा ॥२९॥ 

या म्थिरिमहद देः सा भावसृष्िनगद्यते । 
समष्टिव्यषटिसदेन जङ्ग यरटअञ्यते मया ॥ ४० ॥ 

विराजश्च तथान्येषां मृतानां लिङ्गजा तु सा। 
महदाद्या विदोषान्ता विंशतिश्च त्रयश्च ये॥ ४१॥ 

पदाथा लिङ्गदेहस्था ° विराजः परिकीर्तिताः| 
खानां समष्टभूत.नां तथान्तःकरणस्य च ॥ ४२॥ 

त्रिधा स्थितस्य ये यंऽशाः प्रतिजीवं व्यवस्थिताः । 
रथूलखानां चेव भूत.नां ये सृक्ष्माः कीर्तिताः पुरा ॥ 

व्यष्योऽष्टाद होमाश्च ड्ेशाः कम णि बव,सनाः। 
प्राणश्चेति तदुदिष्ं लिङ्गं जीवगणाश्रयम्।। ४४॥ 

चिच्छक्तयो हि लिङ्गस्था: संसरन्ति यथा तथा | 
शद्धे हि भगवञ्ज्ञाने जते सत्कमजीरिनात्॥ 

जीव.नां विनिवतन्ते जिङ्गान्येतानि नान्यदा" । 
विराजः स्थूलदहो यो ब्रह्माण्डापरन.मवान् ॥ 

3 ‰. 01115 3 1165 1072 €.€. 
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चतुर्विधानि चान्यानि शरीराणि शरीरिणाम् । 
एषा मे भोतिकी सष्िरितीदं सृष्टिषिन्तनम् ॥। 

स्थितिनांम ठृतीया मे 'शक्तियां ते पुरोदिता । 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि तन्मे शक्र निशामय ॥। 

आदयसुष्िक्षणो यस्तु संजिहीषोक्षणश्च यः । 
 यत्स्थेयेकरणं नाम तयोरन्तरवर्तिनामः ।॥ ४९॥ 

नानारूपेमदीयेः सा स्थितिराक्तिः परा मम । 
विष्णुना देवदेवेन मया चैव तथा तथा ॥ ५०॥। 

या स्थितिः कथिता भसा तु प्रथमा तच्वचिन्तकेः । 
मन्वन्तराधिपश्चैव द्वितीया परिकीतिता ॥ ५९१ ॥ 

मनुपुतरस्ततीयान्या श्षद्रेरिति चतुर्विध । 
चतुर्थं संहतीराक्तिस्तस्या भेदमिमं णु ॥ 

क्ष्मीतन्त्रम् 

न्॑ञो जरायुजादीनां भूतानां नित्यदा तु या । 
सा नित्या संहटतिस्त्वन्या शक्र नेमित्तिकी स्मता ॥ 

त्रैलोक्यविषया सा तु ब्रह्मप्रस्वपहेतुका । 
तृतीया प्राकरती प्रोक्ता महदादिव्यपाश्रया ॥५४।। 

प्रासूती तु चतुथं स्यादव्यक्तविषया तु खा। 
मायी या पञ्चमी प्रोक्त प्रसूतिविषया तु या ॥ 

शक्ती षष्ठी तु विज्ञेया मायासविषया तु सा । 
सप्रम्यात्यन्तिकी प्रोक्ता विलयो योगिनां मयि ॥ 

विनिवतन्ते 

सुक्ष्माणि विनिवतेन्ते शरीराणि तदा सताम् । 
एषा सप्रविधा शक्र संहतिस्ते मयोदिता । 
पद्वम्यनुग्रहाख्या मे शराक्तिव्याख्यामिमां शरण 

इति शश्रीपाङ्ररा्रसारे छक्ष्मीतन्त्रे तिरोभावादिडक्तिप्रकाञो नाम 
द्रादञ्ोऽध्यायः 
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श्रीः-- केवरं सवेच्छयेवा्ह? प्रक्षे कंचित् कदाप्यहम । 
अनुग्रहामिका शक्र शक्तिम पच्छमी स्म्रता । ततः प्रभति स स्वच्छख्च्छन्तःकरणः पुमान्॥। 
तामिमां तत्वतो वत्स वदामि तव साप्रतम् ॥ + 

कमेसाम्यं सम।साय शछ्कमंन्यपाश्रयः । 
अविद्यया समाविद्धा अस्मितादिवज्ञीकृताः । वेदान्वज्ञानसंपन्नः सांस्ययोगपरायणः ।। १२ ॥ 
मच्छक्त्येव तिरोभूतास्तिरोधानाभिधानया ॥ 

सम्यक्साच्वतविज्ञानष्विष्णो सद्धक्तिमुद्रहन् । 
उश्वान्नीचे पतन्तस्ते नीचादुत्पतयाख्वः। कालेन महता योगी निरधूतेससंचयः ।। १२ ॥ 
निबद्धाखिविधेबन्धेः स्थानत्रयविवर्तिनः ॥ २ ॥ 

संसारङ्गारमध्यस्थाः पच्यमानाः स्वकर्मणा । न विविधं बन्ध ० 1 

सुखाश्भिमानिनो दुःखे नित्यमज्ञानधर्षिताः ॥ ।॥। मात परम ऋ लक्ष्मीनारायणात्मकय ॥ १४॥। 

"ता योनीरनुधावन्तश्चराचरविंभेदिनीः । एषा तु पच्चमी सक्तिमदीयानुप्रहात्मिका | 

छपूरवापू्वभूतामिशचित्रितामिः स्वदेतुमिः ॥ ५॥ स्वाच्छन्द्मेव मे हेतुस्तिरोभावादिकमेणि ।१५। 

देहेन्द्रियमनोवुद्धिवेदनाभिरहनिराम् । इत्थं शक्र विजानीहि नायुयोञ्यमतः परम् । 
जननानि प्रबध्रन्तो भरणानि तथा तथा ॥ ६ ॥ शक्रः- 
हिदयमाना इति हकततिसेर्योगदियोगैः। नमः सरोरहावासे नमो नारायणाश्रये ॥ १६॥ 

उद्यत्कारुण्यसंताननिर्वापिततदागसा ॥ ५ ॥ नमो नित्यानवद्यये कल्याणगुणसिन्धवे । 

मया जीवाः समीक्षयते भिया दुःखविवर्जिताः । = व्हागशतसंदोदशनाछितं म महत्तमः | १५ ॥ 
सोऽनुग्रह इति परोक्तः राक्तिपात पिरहय. “ ।| ८ ॥ 8 भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि चिच्छक्ते रूपमुत्तमम् । 

क्मसाम्यं भजन्त्येते प्रेक्ष्यमाणा मया तदा । श्रीः | 
अपश्चिमा तनुः सा स्याज्ीवानां परध्षिता मया ।९॥ एको नारायणो देवः परमात्मा सनातनः ॥ १८ ॥ 

अहमेव हि जानामि" शक्तिपातक्षणं च तम्ः। सदा ज्ञानवेश्रयेवीयेशक्त्योजसां निधिः ॥ 
नासौ पुरुषकारेण न च'प्यन्येन हेतुना ॥ १०॥ अन।दिरपरिच्छेद्यो दे शकारस्वरूपतः ।। १९५॥ 

1 तयोर्निनु ^. ए. ¢. 2 मेदिनः ^. 8. ¢. ए. 0. > पातपराहयः ६. 1. 

+ जानानि 2. ° क्षणाञ्चितम् £. 6 एका £. 

7 इतः 2. ; योज्यास्म्यतः 1. 8 2. 0171115 +*€9€ऽ 18 214 19, 
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तस्याहं परमा देवी षाटगुण्यमहिमोऽ्वा । 
सवेकायकःी शक्तरहंता न.म शाश्वती ॥ २० ॥ 

संविदेका स्वरूपं मे खच्छसच्छन्दनिभरा' । 
सिद्धयो विश्रजीवानःमायतन्तेऽ खडा मयि।। २१॥ 

अत्मभित्तौ जगटपवे स्वेच्छयोन्मीटखयाम्यह प् । 
मयि खोकाः स्फुरन्त्येते जले शकुनयो यथा ॥ 

स्व^च्छन्य'दवरोहामि पच्चशरतयविधायिनी । 
सहं यदव रोदामि ` स्ता हि चिच्छक्तिरुच्यते।। 

संकोचो मामकः सोऽयं सखच्छस्वच्छन्दचिद्रनः। 
अस्मिन्नपि जगद्भाति दपणोदरडशख्वत् ।॥ २४॥ 

वज्ररल्रवदेवेष ` स्वच्छः स्फुरति सवद। | 
चैतन्यमस्य धर्मो यः प्रभा भानोरिव,मट ॥ 

+तया स्फुरति जीवोऽसो स्वत एब्ानुरूपयाः । 
विधत्ते पद्व कृत्यानि जीवोऽयमपि नित्यदा ॥ 

या ध्वत्तिर्नीरपीतःदो सृष्टिः सा कथिता बुधेः। 
"सक्तियो विषये तत्र सा स्थितिः परिकीत्यते ॥ 

गृहीत द्विषयाद्योऽस्य विरामोऽन्यनिपृक्षया । 
सा संहृतिः समाख्याता तत््वञ्ञाखविञारदेः ॥ 

तद्रासना तिरोभाबोऽनुग्रहस्तद्विखापनम । 
भ्राह्यमरसनरीखोऽयं वहविवद्रसनःः° सदा ।|२०॥। 

पुष्यत्येष सदा जीवो मात्रया मे समिन्धनम् । 
आविद्यं मत्सखरूपं तु व्याख्यातं ते पुरा मया ॥ 

टष््मीतन्त्रम् 

शद्धविद्यासमायोगात् संकोचं यजहात्यसौ । 
तद् प्रद्योतम,नोऽयं सवेतो मुक्तबन्धनः ॥ ३१॥। 

ज्ञानक्रियासम।योगात् सवैवितसवैङृत्सद्"1 । 
अनणुश्चाप्यसंकोचान्मद्धावायोपपद्यते । ३२॥ 

[वन्न ह्यत ननय मया करूण्यवततया | 
वत्सं्ुवितज्ञ भर, (^~. ̂ ~ (५ क~ 

त।वः नः कर णेःवश्मीक्षते ।। ३३ ॥ 

चष्युषात्येक्य वस्तूनि विकल्प्य मनसा तथा । 
अभमव्याप्यहंकाराद् वुद्धयेव ह्यध्यवस्य ति ॥ 

'"-ज.गएयामथ स्वप्रे करणेरान्तरेश्चरन् । 
विहाय तत् युषुप्रो तु स्वेशूपेणावतिष्ठते ॥ ३५॥ 

अपरस्थास्ता इमास्तिखः "-प्राकृत्यो नैव जीवगा । 
तुयापि या दा जीवे समधिस्थे प्रजायते || ३६॥। 

सापि नेवास्य किं स्वेषा शद्धसतत्वव्यवस्थितिः । 
अनवस्थमनाघ्रातम खिलः प्रकरतेगुणः । ३५ ॥ 

अनोपाधिकमच्छेद्यं जीवरूपं तु चिन्मयम् । 
एवंरूपमपि तेतच्छाद्यतेऽनाद्यविद्यया ॥ ३८ ॥ 

सुद्रश्यामात्मभूतां मां नेव परयत्यसौ ततः । 

सुररयासि कथं देवि त्वं प्रमाणातिगा सती ॥ 

वेदान्ता अपि नेव त्वां विदुरित्थ॑तयाम्बुजे । 

मां तु शकर विजनीहि प्रत्यक्षां सवेदेहिनाम । 
समाहितमना भूत्वा श्णुष्वेदं मतं मम ॥ ४० ॥ 

इति "श्रीपाञ्वराच्रसारे टक्ष्मीतन्त्रे 'जीवस्वरूपप्रकाञो नाम 
त्रयोदञ्ोऽध्यायः 

1 निमया 8. 7. ए. 2 जीव; ^. 2. ए 3 सदा स्फुरति छन्दतः ¢. 1. 
4 तथा 2. ? स्पवान् ए. 6 भित्तौ नीट्पीतादि ९६. 1. 
7 सत्ति 7. 8 यत्र 8. ?. ; योऽत्र ९. १ ग्राह्याद्नोय ^. 8. ¢. 

10 छेदनः ^. 8. ¢. 11 तदा 8. 1“ जागरन्तं यथा ^. 0. 
18 प्रकृत्या ^. 8. ¢. 1. 14 श्रीपञ्चरात्र ^^.: श्रीपाञ्चरातरे 1. 1 जोवप्रकारप्रकाक्षो 28. 1. 



चतुदेरौ ऽध्यायः 
1 श्री ५ 

ज्ञानस्वरूपो भगवान् देश्काखाद्यभेदितः? | 
वासुदेवः परं ब्रह्म गुणराट्यं निरञ्जनम् ॥ १॥ 

सुखं सदेकरूपं तु षाडगुण्यमजरामरमः । 
तस्याहं परमा शक्तिरहंता शाश्वती धवा ॥ २॥ 

उ्यापाराक्तिरेषा मे सिसृक्नाटक्षणा भवेत्, । 
ऽअयुतायुतकाट्योघकोटिकोरययुतां शतः ॥ ३॥। 

साहं सृनामि स्वच्छन्दाद् द्विधा भेदसुपेयुषी । 
चेत्यचेवैनभावेन चिच्छक्तिश्चेतनोऽनयोः ॥ ४ ॥। 

चेत्यचेतभतां प्राप्रा संविदेव मदात्मिका । 
संविदेव हि मे रूपं" स्वच्छ छनच्छन्दनिभरा ।।५। 

सा त्िक्षुरसवद्योगात् स्यानतां प्रतिपद्यते । 
अतो श्निरूप्यमःणं तज्वेदयं भचित्त्वमुपेष्यति ।६॥ 

यथा हि वह्निना लीढमिन्धनं तन्मयं भवेत् । 
एवं 1 “चिता समालीदं चव्यं चिन्मयतां व्रजेत् ॥ 

नीले पीते सुखे दुःखे चिस्स्वरूपमखण्डितप् । 
विरिनष्ट "' विकत्पस्तश्ित्रयोपाधिसंपदा ॥ ८ ॥। 

"भविकल्पोऽपि हि मद्रप स्वाच्छन्द्यादेव निर्मितप्। 

न बहिनव चान्तस्तश्चिद्रपं मम तत् परम । 

वेद्यवेदकरूपेण भेद्यते मे सखयंतया । १० ॥ 

यद्विकल्पैरताकरान्तं!ऽ यच्छब्दैरकदर्थितम् । 
यदुपाधिभिरम्लानं ' रूपं तन्चेयतां गतम् ।। ११ 

दूरापास्तविकस्पेन चेतसा "यत्र भूयते । 
मध्यमां वृत्तिमास्थाय चेत्यं संवित्तया तदा ॥ 

यथा चक्षुःस्थितं रूपं बाह्ये स्वं रूपमीक्ष्यते"5 । 
1*तथा ज्ञानस्थितं रूपं ज्ञेये स्वं रूपमीक्ष्यते ।।१३॥ 

धय था वहविसर्माविष्ठं काष्ठं तद्रपमीक््यते । 

तथा संवित्समाविष्ं चेत्यं संवित्तये््यते ॥१४।॥। 

वेद्यं वेदनतां नीत्वा यदा वेरा निरूप्यते । 
तदा वित्तिमयी सहं प्रयक्षा स्फुटभासिनी ॥ 

अहते हि वित्तं वेदयद्धिन्नं स्वलक्षणप् | 
सा चाहमेव तेनाह "स्वतः शुद्ध चिन्मयी ।।१६॥ 

सं्टतेदंपद द्वीपे प्राप्रैकध्ये चिदम्बुधो । 
मज्जतां चेव चेत्यानामस्मि हस्तावटम्बनम् ।१५५। 

मद्धथानामतनिष्यन्दक्षाछितारोषवासनाः । 
चेत्यं भविकर्प्यते येन बहिरन्तव्यैवस्थया ॥ ९।॥  मामेवात्मनि परयन्ति चेत्योघग्रसनीं चितम् ॥ 

1 श्रीर्वाच 8. ?. 2 भेदतः २. ?. 1. 3 प्राट्गण्यं सचराचरम् ¢. 
4 भवत् ?. 0. 1. 5 अयुतायुतकोस्याश्च ^. 8. अग्रँदंरातः ९. 1 
ण्स्पंमे ६.1. 8 निवे्मानं ^. 8. ¢. 7. चिच्च न मुञ्चति ^ 

10 चेत्य समाटीढमेवं ^.; च तामसा ६. 11 विकस्पस्थ्चित्रया ६. 1. 12 अस्पयेव मद्द्रपं ^. 8. ^ 
13 विकल्पभेदेन ए. 14 अमलं परम् ^. 8. ¢. 7. 1° अनाघ्रातं ए 
16 अस्त्यानं ^. ८. 1. 17 येन ^^. 7. ६. 7. 09. 18 ईक्षते 8. 
18 ए. ^, 7. 2. ०11 (115 176. "० ९. 0115 (15 116. 1 युन्न ^. ए. 7. 

22 सर्वशुद्धात्र चिन्मयी €. 
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मम "चित्तेकरूपाया वेद्यवेदकतां जनाः । 
अविद्ययेव मन्यन्ते मत्संकल्पितया प्पुरा ।१९॥ 

न शान्ता नोदिता नापि मध्यमां स्वरूपतः । 
मद्विवेकजुषामेवं प्रकारो जागरास्वपि ॥ २० ॥ 

परित्यक्तावभगिन निस्तरङ्गण चेतसा । 
भज्ञाये विकस्प्यमाना तु प्रत्यक्षाप्यस्मि विस्मृता ।। 

पुरः स्थितो यथा भावश्चेतसोऽन्याभिखाषिणः | 
न भासते तथेवाहं न भासे वासनाजषाम् ॥२२॥ 

बुभुत्सावान् यथा श्त्तीर्निरुष्यान्यत्र चेतसा । 
प्रत्यक्चषमीक्षते वस्तु तथा मां शद्धसंविदम ।२३॥ 

सदेवाप्रतिवद्धाया भान्त्या एव श्वपुर्मम । 
प्रत्यक्षं चेत्यसंचारकालेऽपि विमलात्मनाम९॥ 

यथा जात्या सितं "वस्ने रक्तं रागेण केनचित् । 
पुनः स्ववर्णमप्राप्य नेव रागान्तरं श्रयेत् | २५॥ 

नीलायेवं विदन् पीतं मध्ये गद्धविदात्मनि । 
मयि चेन्नेव विश्रान्तः पीतं विद्यात्कथं न्वयम् ॥ 

तथेवोच्चारयन् वाक्यं वणाोदरण कथं व्रजेत् । 
यदि मध्ये न विश्रान्तो मयि शुद्धचिदात्मनि॥ 

एवं शुद्धा स्वतन्त्रापि यदाकारोपरागिणी । 
तत््यागापरसंचारा मध्ये श्ुदधेव भाम्यहम ॥२८। 

दक्षिणेतर संचारनिरोधान्मध्यमाश्चितः | 
अम्रीषोमेन्धनो भावः प्रकारायति मे पदम् ॥२९॥ 

धिया ध्येयमनाटम्ब्य विषये चास्प्रशन बहिः । 
यदम्तरा वेदयते तन्मे शूपमनाक्ुटम ।। ३०॥ 

अनुवृत्ता तु या सम्यक् तेजस्यपि तमस्यपि । 
भाति भावेऽप्यभाविऽपि सा मे तनुरकदैरा ॥ 

1 चित्रैक ^. 7). ६. 0. 2 तथा ^. 8. 7. ए. 

4 वृत्ति ६. ° पुनः ६. 0. 

? वस्तु ८. 8 समुदृत्तश्त्येः ‰. 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

निवत्तविषयेच्छस्य मद्धक्त्युद्धसितात्मनः। 
आन्तरं यदनाटम्बमहंत्वं तद्वपुम॑म । ३२॥ 

तदेवाभ्यस्यमानानां देहम्राणाद्यगोचरम् । 
विवेकिनामहंरूपं मद्धावेनाव तिष्ठते । २३३ ॥। 

ततस्तेजो यथेवारक व्यज्यते न तु जन्यते । 
भावैश्िद्रपमप्येवं व्यक्तं नेव च जन्यते ॥ २४॥ 

भावैर्धिना यथा भानः समुदेति नभःस्थले । 
वेयर्विनैव मे रूपमेव प्रद्योतते स्वयम् । ३५ ॥ 

अत्यन्ताच्छस्वभावत्वात् स्फटिकादियेथा मणिः । 
उपरक्तो जपादस्तु स्वेन खूपेण नेक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 

मत्सकत्पसमृद्रिक्तेश्चेव्येः? स्वच्छाहमप्यथ? । 
प्रथग्जनेने टक््यास्मि नेवाहं नास्मि तावता ॥२३७॥। 

कुण्डटखादेयंथा भिन्ना न लक्ष्या कनकस्थितिः। 
'0्न च शक्या विनिरदष्ं तथाप्यस्त्येव सा धुवम् ॥ 

एवं नित्या विशुद्धा च सुखदुःखाद्यभेदिता । 
स्वसंवेदनसंवेद्या मम संविन्मयी स्थितिः॥ ३९॥ 

विज्ञातरि तथा ज्ञाने ज्ञेये जानातिनान्वयः। 
योऽयं मदन्वयः सोऽयं प्रययाथाविदोषितः।।४०।। 

देराकालक्रियाकाराः प्रसिद्धा भेदहेतवः । 
तान् भेदयति या संविन्तस्या भेदः छरुत भवेत् ।। 

चेलयभेदो हि यः कारो भूतादित्रितयात्मकः । 
संविन्महोदधो सोऽपि विरीनस्तन्मयो भवेत् ॥ 

यदा हि वत॑मानायां मयि भूतभविष्यती । 
प्रतिक्षिप्रे तदा चेयं नेव स्याटतैमानता ॥ ४३ ॥। 

आधारोऽहमदोषाणां नेवाधेयास्मि केनचित् । 
देशओोऽप्याधारतः छप्रस्ततो मे नेव विद्यते ॥४४॥ 

9 ए. 0111115 4 1765 {100 1ला6€. 

6 विदितात्मनाम् ^. 8. ¢. 2. 9. 
० उत॒]. 

10 ह. 07118 3 11765 701 ८८; न च शक्येव निर्देष 1. 
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काप्यवस्था "न मे सास्ति यस्यां संविन्न वत॑ते । 
तेन मां चिद्धनामेकां सबोकारामुपासते ॥ ४५ ॥ 

कारो देरास्तथाकारः क्रिया कतो च कम च । 
करणं संप्रदानं च भवेद्यञ्च ततः फलम् ।॥ ‰& ॥ 

भोगो भोक्ता च तत्सव विीनं सं विदात्मनि । 
देवा देत्यास्तथा नागा गन्धवा रक्षसां गणाः ॥ 

विद्याधराः पिज्ञाचश्च भूतश्चेति गणाष्टकम् । 
मनुजा बहुधात्मानो वर्णकमादिभेदिताः ॥ ४८ ॥ 

परचवोऽथ मृगाश्चैव पक्षिणश्च सरीसपाःऽ । 
स्थावराश्च तथैवान्ये कपूयचरणात्मकाः ।। ४९ ॥ 

स्वस्था नरकस्थाश्च खेकाश्यव चतुदेर । 
सरिद् द्रीपसमुद्राश्च विविधा ह्यण्डपद्धतिः।। ५८॥। 

उञ्चावचानि तत्वानि विविधाः शब्दरारायः । 
भोग्यं ेमोपकरणं भोगस्थानं च यत् स्मृतम 

कोराः षट् कोशजाश्चैव* चेतनाचेतनात्मकाः। 
शुद्धा्ुद्धमयो भावो पुरुषार्थश्चतुर्विधः ॥ ५२ ॥ 

सवे प्रकृतिभिनंद्धं काठेन कितं तथा । 
इत्येतत्सकटं वस्तु भावाभावस्वरूपकम् ।॥ ५३ ॥ 

अमन्मयं मन्मयं च मयि लीनमवस्थितम । 
सव।त्मना सदेवाहं सखच्छस्वच्छन्दचिन्मयी ॥ 

क्ष्या सुखमयी शान्ता भावे भावे विपश्चिता । 
एवं व्यवस्थिताया मे तिरोभावामिधानया ॥ 

बद्धा शक्त्या तु चिच्छक्तिः सवतो मां नेव विन्दति । 
यदा निर्विद्यते सासो मदनुग्रहबिन्दुना ॥ ५६ ॥ 

उपेमां तदाराध्यऽ जीवधिच्छक्तिसंज्ञकः । 
संक्षिण्वन् निखिखन्डेशान्विधून्वन्वासनारजः ॥ 

संप्राप्य ज्ञानसद्भाव योगक्षपितबन्धनः8 । 
मामेव परमानन्दमयीं रक्ष्मीं स विन्दति ॥ ५८॥ 

इति श्श्रीपा्चरात्रसारे खक्ष्मीतन्त्रे 1णलक्ष्मीस्वरूपप्रकाडो नाम 

चतुदेशोऽध्यायः 

1 तु मे नास्ति ^. 8. ¢. ४ सर्वदा ^. 0. उ ससरीसृपाः ६. 1. 
५ एते ^. ए. ¢. 7. 5 वासौ ए. 6 मान्तराराध्य ए. 
7 सकलान् कोशान् .; निखिलान् कोशान् 0.1. ? कल्मषः 2.1. °» श्रीपञ्चरात्रे ?.; श्रीपाञ्चरातरे सारे 1. 

10 ^. 0. 1. गण लक्ष्मी. 



दशो ऽघ्यायः 

गक्रः- 
नमस्ते पद्मसंभूते नमः कमल्मालिनि । 
नमः कमट्वासिन्ये' गोविन्दगरहमेधिनि ।॥ १॥ 

नमस्ते कंजवि ञ्जल्ककस्पिताखक विभ्रमे । 
सर्वज्ञे सर्वभूतानामन्तःस्थे सवंसाक्षिणि ॥ २ ॥ 

त्वदरक्त्रकमलेद्धतं सवे तदबधारितम । 
तत्त्वत्सृष्ं त्वया त्रातं त्वय्येव ख्यमेष्यति ॥ ३॥ 

माता मानं मितिमयं विधा एतास्त्वदास्मिकाः । 
त्वामेवाराध्य जीवास्ते तरन्ति भवसागरम ॥ ४॥ 

एवमादि मया देवि तत्त्वतस्त्ववधारितम । 
कौतूहलमिदं मेऽद्य वर्तते पद्मसंभवे ॥ ५॥ 

तोषणीयासि केन त्वमुपायेनाम्बुजाक्षने । 
परमः पुरुषार्थो यस्त्वसरीतिस्तस्य साधनम् ॥ ६॥। 

त्वस्रीतो क उपायः स्याकीटश्ः किंविधः स्मरतः । 
एतन्मे सकलं ब्रहि नमस्ते पद्मसंभवे ।॥ ७॥ 

्रीः- 
चातुरास्म्यं परं ब्रह्म ` सश्चिदानन्दटक्षणप । 
सवं सर्वोत्तरं स्वं भूतान्तःस्थमनामयम् । ८ ॥ 

वासुदेवः परं बह्म “नारायणमयं महत् । 
तस्याहं परमा शक्तेरहंतानन्दचिन्मयीं ।। ९॥ 

मिन्नाऽमिन्ना च वतंऽहं अ्योतस्नेव हिमदीधितेः । 
तावावां तत्त्वमेकं तु द्विधा भूतो व्यवश्थिती ॥। 

ब्रह्म नारायणं मां भयज्ज्ञानेनेवाप्रयादयतिः। 
पन्था नान्योऽस्ति विज्ञानादयनाय विपश्चिताम् ॥ 

ज्ञानं तच्च विवेकोत्थं सर्वतः शुद्धमत्रणपर । 
वासुदे बेकविषयमपुनर्भवकारणम ॥ १२॥ 

ज्ञाने तस्मिन् समुत्पन्न विडते मामनन्तरम् । 
, -अः > श्र #िताहं 

तस्तरुपायेः प्रोताहं जीवानाममलत्मनाम् ।। १३॥ 

उद्धावयामि तच्ज्ञानमात्मज्योतिःप्रदज्ञकम् । 
उपायास्ते च चत्वारो मम ग्रोतिविवधनाः। 

६, परमः पुरुषाथां मेक्षः । तस्य वर्तिः साधनम् । यथा चाहुः-- ̂ “ श्रयो न 
ह्मरविन्दरोचनमनःकान्तापरसादाहते संसत्यक्षरवैष्णवाध्वयु नृणां संभाव्यते कर्हिचित् " इति । 
८. ^“ स्यं ज्ञानम् '' इत्यादिश्रुतिप्रतिपादयं स्वरूपरक्षणमुच्यते-- सदित्यादिना । सर्वोपादान- 
तात् सवातत्वाच् सर्वेमिटुच्यते । तथापि स्वेतरसमस्वस्तुविक्षणत्वमाह-- सरवोततरमिति । 
९, नारायणमयमिति मयट् स्वार्थं । १०, प्रपञ्च इव ब्रह्मण एवावस्थामेदः श्र रिति 
केषां चिन्मतमनमिमत्याह-- भिन्नेति । ११, यतिः नियतातमवान् । नात्र चतुर्थाश्रमी विव्- 
क्षितः । १२. विवेकः ब्रह्मणः सर्वविरक्षणतवज्ञानम् । १४. कमन्ञानभक्तिन्यासाख्याः 

1 माटिन्ये ए. 
“ नराणामयनं ६. 1. 5 भूत्वा 0, 

2 तथा ए. 7). 1. 3 सविदा 2. 1. 
6 वा ज्ञानेन ८. 1, 
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। 9 शक्रः 
भगवत्यरविन्दस्थे पङ्कजेक्षणकामिनि । 
ध्डपायाः के च चत्वारस्तान्मे दश्ेय पङ्कजे ॥ 

श्री.- 

उपायांश्चतरः शक्र शरणु मस्परीतिवधेनान् । 
येरहं परमां प्रीतिं यास्याम्यनपगामिनीम् ॥ १६ ॥ 

स्वजातिविहितं कम सांख्यं योगस्तथेव च । 
सर्वयागश्च विद्रद्धिरुपायाः कथिता इमे ॥ १५॥ 

चतुभिटेक्षेणगरक्तं तरिविधं कमं वेदिकम् । 
स्ववणश्रमस॑बन्धि निदयनेमित्तिकात्मकम् ।। १८॥ 

अकामहतसं सिद्धं कमे तत् पूवंसाधनम् । 
चतुर्विधसतु संन्यासस्तत्र कार्यो विपध्िता ।१९॥ 

मन्त्रोक्तदेवतायां वा प्रकृताविन्दरियेषु वा । 
परस्मिन् देवदेवे वा वासुदेवे जनःदैने ॥ २०॥ 

 कवत्वसंन्यासः फटसंन्यास एव च । 
कमेणामपि संन्यासो देवदेवे जन।दने ॥ २१॥ 

शास्रीयमाचरज्ेवं निटयनेमित्तिकात्मकम् । 
मद्ाराधनकामः सञ्डनश्यत् प्रीणाति मां नरः ॥ 

इति ते लेरातः प्रोक्तं श्चुतिर्म्रतिनिदक्ञतम्ः। 
दितीयं सांख्यविज्ञानमुपायं णु सांप्रतम् ।॥२३॥ 

संख्यास्िस्रो हि मन्तव्याः सांख्यडाख्लनिदर्शिताः, 
प्रथमा छकिकी संख्या दितीया भ्चचनात्मिका ॥ 

समीचीना तु या धीः सा तृतीया परिपश्यते । 
संख्यात्रयसमूहो यः सांख्यं तत्परिपछयते ।। २५॥ 
प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
अहंकारो महांश्चैव प्रकृतिः परमा तथा ॥ २६ ॥ 

एताः प्रकृतयस्त्वष्ौ तासां व्याख्यामिमां णु । 
प्रकृतिखिविधा प्रोक्ता माया सूतिगुणात्मिका ॥ 

चतारो येगा अत्र विवक्षिताः । १८. रक्षणचतुष्कं विरो ® के वक्ष्यते । निव्यनेमित्तिक- 

काम्यभेदेन त्रविष्यम्। १९. काम्यकर्मसु बिदोषमाह--अकामेति। फरविरोषकामनया कृतानि 

कर्माणि काम्यानि ज्येतिष्टोमादयः । तानि च कामहतानीदुच्यन्ते । कामनां विना केवरं 

भगव त्यर्थ कृतानि तान्यकामहतानि । अनेन काम्यानामपि कममणां कामनां विनानुष्ठानमनु- 

मन्यते । परं त्वेतदपायान्तरनिष्ठविषयम् । न्यासयोगनिष्ठानां तु काम्यकर्मणां सर्वथा स्वरूप- 

तोऽपि त्याग एव, न तु कामनां विनाप्यनुष्ठानमिति सिद्धान्तोऽवगन्तव्यः । २०. भगवति 

वासुदेवे कर्मणां संन्यसनमेव मुमुश्चमिः कर्तव्यम् । मन्त्रदेवतःदो विन्यसनं तु बुसुष्चुविषयमिति 

येयम् । २१, ° मगवानेव स्वरोषतैकरसेन मया स्वकीयेश्चोपकरणैः स्वाराधनेकमयोजनाय 

स्वरोषमूतमिदं कर्म॑स्वयमेव कारयति ' इत्यनुसंधानप्रकारो विवक्षितः । २४. त्याणा- 

मप्येषां ज्ञानानां विवरणमत्र करिप्यते । २५. संख्याः ज्ञानानि पूर्वाक्तानि । तेषां समूहः 

सांख्यमियुच्यते । एतदेव ज्ञानयोग इ्युच्यते । ६. सेकिकी लेकविषया संख्योच्यते- 

ऽनेन @केन । उपरितनैः ® कैरस्या विवरणं क्रियते । २७, माया प्रसूतिः त्रैगुप्यमिति 

्रकृतिभेदाः । यद्यपि प्रकृतिः सूष्व ; तथापि तत्रैव सृष्षमृक्ष्मतरसृक्ष्मतमरूपेण त्रैविष्या- 

४ के तेऽप्युपायाः ६. 1. ° सवं £. 1. 
5 चचिका ६. 1. 

1 ए. 01115 91१ 1165 {1011 1616. 
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0.0 लक्ष्मीतन्न्रम् 

निःसक्तासक्तमदेतमतरङ्गमनश्वरम् । रृत्तिनोम तदत्तिः स्न्दहेतुरनश्वरः। 
अचेतनानां परमं सोक्षम्यं मायेति गीयते । २८ तमो नाम गुरु ज्ञेयं मोहरूपमचश्चलम् । ३३ ॥ 
ईषदुच्छनता तस्याः प्रसूतिरिति गीयते । 
गणत्रयसमुन्मेषः साम्येन प्रकृतिः परा ॥ २९॥ नियमो नाम तद्ूतिः कचित् स्वापनलक्षणम् । 

¦ योनिरविचा न तदस्ति परथिव्यां वा दिवि व्योन्नि च वासव 
अव्यक्तमक्षरं योनिरविद्या त्रिगुणा स्थितिः । 
माया स्वभाव इ्यादयाः शब्दाः पयायवाचकाः ॥ भूतं प्रकृतिजेभुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः । 

सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणा एते त्रयो मताः । एते चित्तमधिष्ठाय गुणा इन्द्रियगास्तथा ॥ ३५ ॥ 
तत्र सत्वं रघु ज्ञेयं सुखरूपमचच्चटम् । ३१ ॥ 

सुखं दुःखं तथा मोहं विषयस्थाश्च कुर्वते । 
प्रकारो नाम तद्त्तिश्चैतन्योद्रहणात्मकः । 'शारीरेन्द्रियतां याताः गुणाः कर्माणि कुर्वते । 
रजोऽपि च रघु ज्ञेयं दुःखरूपं च चञ्चलम् इति यस्य मतिर्निया स गुणाययमरनुते ॥ ३६॥ 

इति शश्रीपाख्वरात्रसारे रक्ष्मीतन्त्रे +उपायप्रकारप्रकाञ्चो नाम 

प्वदञ्लोऽध्यायः 

देवं व्यवहारः । ३०, अवान्तरमेदैः सह संकर्य्य प्रकृतिपर्यायनामानि अव्यक्तःदीनि । 
उपनिषदि ““ अव्यक्तमक्षरे रीयते । अक्षरं तमसि रीयते । तमः परमालमन्येकीभवति '” इति 
त्रयाणामेषां व्यवहारः क्रियते । ३२. चैतन्यस्य ज्ञानस्य उदूम्रहणम् उन्मेष इत्यर्थः ; 
वस्तुयाथास्यग्रहणङीरुतेति यावत् । ३४, नियमो बन्धः । 

इति पश्वदश्षोऽध्यायः 

1 2. . 01711115 {15 17€.  इन्द्रियतायां च ८. 
3 श्रीपञ्चरात्र 4. + उपायप्रकादो 28. ए. 0, 7. 



षोड रो ऽघ्याय्, 

श्रीः- 

व्याख्यानं महतः शक्र श्णुष्वावहितो मम । 
वैषम्यस्य समुन्मेषो गुणानां प्रथमो हि यः ॥ १ 

स महान्नाम तस्यापि विधास्िखः प्रकीतिंताः । 
साल्वको बुद्धिरिव्यक्तो राजसः प्राण एव हि"।।२॥। 

तामसः काट इत्युक्तस्तेषां व्याख्यामिमां णु । 
बुद्धिरभ्यवसायस्य प्राणः प्रयतनस्य च ।। ३॥ 

कालः कटनरूपस्य परिणामस्य कारणम् । 
महतोऽपि विक्ुबाणादहंकारो व्यजायतः । ४ ॥ 

स चापि त्रिविधो ज्ञेयो गुणवेषम्यसंभवात् । 
तामसाद्वियदादिस्तु तन्मात्रगण उञ्ञ्वलः | ५ ॥। 

जातः सत्त्वसमुद्रिक्ता्रूद्धीन्द्रियगणो महान् । 
कर्मन्द्रियगणश्चापि “राजसादुभयात्मकम् ॥ £ ॥ 

उभयस्मात् समुद्धतमितीयं तत््वपद्धतिः । 
अत्र प्रकृतिरेकेव मूलभूता सनातनी ॥ ७ ॥ 

महदाद्यास्तु सप्तान्ये कायैकारणरूपिणः। 
तन्मातरेभ्यः समुद्धृता विदोषा वियदादयः ॥ ८ ॥ 

बुद्धिकर्मेन्दरियगणो पच्वको मन एव च । 
विकारा एव विज्ञेया एते षोड चिन्तकैः ।। ९॥ 

चतुर्विंडातिरेतानि तत्वानि कथितानि ते । 
यावान्यश्चात्र वक्तन्यो विरोषो यादृश्चस्त्विह ।।१०॥ 

स सर्वः कथितः पूव तव वृत्रनिषुदन । 
विषया च त्रिभिश्चैव विकारे: स्वैः समन्विता ॥ 

१, अनेन गुणत्रयस्य साम्यावस्थायां प्रकृतिरिति, वैषम्याव्ायां महानिति च 

व्यवहार इटयुक्तं भवति । ३, कारस्य तामसतमत्रोच्यते । ओपनिषदप्रकरिया कारुस्या- 
प्राृेतत्वमेवेति वदन्ति । ४, कलनं विपरिणतिः । आ्रादिश्चखरोः तत्फखात्ना, युवदेहस्य 
वलिभवृद्धदेहातना च या परिणतिः सेवय्थः । ६, कर्मेद्धियाणां राजसत्वं, मनसः साछ्ति- 
कराजसत्वमिति विभागस्तान्तिकेकदेशिनां मतेन । वस्तुतस्तु एकादशापीन्दरयाणि सात्तिका- 

नीत्येव बहूनां पाञ्रात्रिकाणां मतम् । “ देवा वैकारिका दज । एकाददयं मनश्च '' इति विष्णु- 
पुराणे चोक्तम् । ७, तच्त्पद्धतिः । अचित्त््वपद्धतिरित्यथः । इत्थमत्र विभागः-- तत्तवं 

द्विविधम् , चित्त्वं चित्तत्त्वं चेति । तत्राचित्तत्तवं चतुर्विशतिधा- प्रकृतिमहदहंकाराखयः, 
तन्मात्राणि पञ्च, महामूतानि पञ्च, एकादशेन्दियाणीति । चित्तत्वं द्वेधा-- जीव् इईश्वर्ेति । 

1 उच्यते ४. 

8 अस्य जयते ^+. 8. ¢. 7). 

2 कालन [). 

५ राजसान्तभया० 4. 8. 



५२ 

इयं प्रकृतिरव्यक्ता कथिता ते सुराशिप । 
व्यक्तान्यक्तमयी सेषा नियं प्रसवधर्मिणी ।१२॥ 

विलक्षणा सा विज्ञेया चिच्छक्तिरविनश्यरा । 
स जीवः कथितः सद्विसत्त्वशाख्विरारदेः ।१३॥ 

अयं स्वरसतः शुद्धः परिणामविवजितः । 
कूटस्थध्चिद्धनो “नित्यो ह्यनन्तोऽप्रतिसंक्रमः।१४॥ 

स्वरसतोऽसक्तो सक्तात्मानाविव स्थितोऽ । 
प्रकृतिः पुरुषदचेव महद्यश्च महत्तरो ।॥ १५।। 

लिङ्गग्राह्यावुभो नियावलिङ्गो चाप्युभावपि । 
साधरम्यमेवमाद्येवमनयोरुन्नयेद्रधः ॥ १६ ॥ 

वेधम्यमनयोः शक्र कथ्यमानं निबोध मे 
प्रकृतिखिगुणा नियं सततं परिणामिनी ।॥ १७॥ 

अविवेकाप्युद्धा च सर्वजीवसमा सदा । 
विषयोऽचेतना" चैव सुखदुःखविमोहिनी ॥१८॥ 

मध्यस्थः पुरुषो नियः क्रियावानप्यविह्वल; । 
साक्षी दरिस्तथा द्रष्टा शुद्धोऽनन्तो गुणात्मकः ॥। 

वैधम्यमनयोरेतत् प्रकृतिं चानयोः शरणु । 
या सा सदसदाख्यादिविकल्पविकटाः घुवा।।२०।। 

टक्ष्मीतन्त्म् 

नित्योदिता सदानन्द पूर्णषाडगुण्यविग्रहा । 
अहं नारायणी शक्तिविष्णोः श्रीरनपायिनी ॥२१॥ 

मत्तः प्रभवतो दयेत मय्येव छखयमेष्यतः । 
साहमेतावती ऽभावेविंविधेविस्तृतिं गता ।॥ २२॥ 

नारायणे प्रतिष्ठाय पुनस्तस्मादु देम्यहम् । 
एको नारायणो विष्णुवासुदेवः सनातनः ।।२२॥। 

अप्रथग्भूतशक्तित्वादद्वेतं ब्रह्म निष्कलम् । 
ज्ञानराक्तिवदटश्रयवी्यतेजोमहोदधिः ॥ २४॥। 

निस्तरङ्गः सदेवासो जगदेतच्चराचरम् । 
इति ते सांख्यविज्ञानं लेदातः यकर दरितम् ॥२५॥। 

या तत्त्वगणना संख्या तां पुरा ज्ञीलयेद्रधः। 
ततः साधम्येवेधम्यस्वरूपप्रभवादिकाम् ॥ २६॥ 

कुयञ्चच,त्मिकां संख्यां आच्रतत्त्वोपदेशजाम् । 
चचभ्यामिह संख्यायां ` सिद्धायाममलत्मनि ॥ 

उदेति या समीचीना संख्या सत्तत्वगोचरा । 
एषा सा परमा संख्या मसरसादसमुद्धवा ॥ २८॥ 

सांख्यदङोनमेतत्ते परिसंख्यानमीरितम । 
एवं हि परिसंख्याय सांख्या मद्भायमागताः॥|२९॥ 

आहत्य षडट्विदतिस्तत्त्वानि । १२, प्रकृत्यवस्थायामव्यक्ता, परिणत्यवस्थःयां व्यक्ता । कार्य- 
कारणय.रमेदादेवमुक्तिः । १४. स्वरसतः स्वभावतः । अनन्तः ; संख्यया ज्ञानःदिःणेश्चाप- 
रिच्छिन्न इत्यथः । २०, विकल्पविकिलेति । विविधपरिणत्यभागिनं यर्थः । २५, शक्तिराक्ति- 
मत.रप्थक्सिद्धसंबन्ध,त् एकत्वम् । अतो नद्वितीयलविरेध इति भवः । >५, असौ नारायण 
एव चराचरात्मकजगद्रूपतयावतिष्ठ प इति यावत् । २७, चचां नाम पुनः पुनः परिश्ीरनम् । 

1 अविनश्वरी ?. 2 नित्यमन्तःस्थो ^. 7. ए. सत्तात्मानौ व्यवरिथतौ ?. 
4 अवेदना 0. 5 विपुला ©. 7. 6 मावे वप्ये; ^. 8. ¢. 7. 
7 ए. 0111115 2] 01008 701 06८ ण? {0 एवं हि पसितिख्याय 10 116 29111 ४65६. 8 सद्धाव ^. ए. ^, 



षोडरोऽध्यायः ५२ 

उपायो "यस्तृतीयस्ते वक्ष्यते योगसंज्ञकः । 
योगस्तु द्विविधो ज्ञेयः समाधिः संयमस्तथा ॥३०॥ 

यमाद्यङ्गसमद्वता समाधिः संस्थितिः परे । 
ब्रह्मणि श्रीनिवासाख्ये ह्यत्थानपरिबज्िताः॥ 

साक्षात्कारमयी सा हि स्थितिः सद्भह्यवेदिनाम् । 
ध्यातृध्येयाविभागस्था मस्रसादसमु द्रवा ॥ ३२॥ 

संयमो नाम सत्कर्म परमात्मेकगोचरम् । 
तत्पुनदिविधं प्रोक्तं शारीरं मानसं तथा ।॥ ३३ ॥ 

विस्तरेणाभिधास्येते समाधिः संयमस्तथा । 
प्रथमो य उपायस्ते कमात्मा कथितः पुरा । ३४॥ 

संज्ञानं जनयच्छरुद्धमन्तःकरणश्चोधनात् । 
तेन दिभभ्रीणिता साहं सदाचारनिषपेवणात् ।॥। 

ददामि" बुद्धियोगं तमन्तःकरणञ्चोधनम् । 
सांख्यं भाम द्वितीयो य उपायः कथितस्तव ॥ 

परोक्षः शाखजन्योऽसो निर्णयो टढतां गतः ॥ 
प्रयक्षतामिवापन्नो मलत्रीतिं जनयेत्पराम् ॥ ३५ ॥ 

अहं संख्यायमाना हि सरूपगुणवेभवेः ॥ 
उद्धावयामि तज्ज्ञानं प्रक्ष यद्विवेकजम् ॥ ३८ 

तृतीयस्तु समाध्यात्मा शप्रयक्षोऽविप्रवो दृढः । 
प्रकृष्टसत्त्वसं भूतः प्रसादातिरयो हि सः ॥ ३९ 

तृतीयस्य विधा योऽसौ संयमो नाम वर्णितः । 
भोगेः शुद्धेिधोद्धतेरत्यन्तप्रीतये मम ॥ ४० ॥ 

अहं हि तत्र विश्वात्मा विष्णुराक्तिः परावरा । 
साक्षादेव समाराध्या देवो वा पुरुषोत्तमः ।।४१॥। 

इति ते कथिताः सम्यगुपायाख्य उजिताः । 
श्रणूपायं चतुथ मे सर्वत्यागसमाहयम् ।॥ ४२ ॥ 

^तच्र धमान परित्यज्य सवानुच्चावचाङ्गकान् । 
संसारानटसंतपघ्नो मामेकां शरणं व्रजेत् ॥ ४३॥ 

अहं हि शरणं प्राप्रा नरेणानन्यचेतसा ॥ 
प्रापयाम्यात्मनात्मानं निधूताखिटकस्मषम् ॥ 

इति शश्रीपाश्चरात्रसारे खक्ष्मीतन्त्रे 'उपायप्रकारविवरणं नाम 

षोडडोऽधभ्यायः 

३०. अविभागस्थेति । “ आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इल्युक्तरीत्या परस्य 

ब्रह्मणे.ऽविभागेनोपासनमत्रामिप्रतम् । 

इति षोडशोऽध्यायः 

1 अयं ̂ . 2. 

4 सवं ¢. 
2 वजितः ^. ए. €. 7. 

5 श्रीपञ्चरा् ^. : श्रीपाञ्चरारे सारे 1. 
8 प्रत्यक्षावि्ठवो ^. 
6 वेदान्तार्थप्रकाश्चो ८.; ए. 01115 {16 (116. 



सप्तदशोऽध्यायः 

शक्रः. तयोनां परमं व्योम निदुःखं पदमुत्तमम् । 
नमस्ते कमलावास जनन्य सर्वदेहिनाम् । षाड्गुण्यप्रसरो दिव्यः खाच्छन्द्यादेशतां गतः ॥ 
गृहिण्ये पद्मनाभस्य नमस्ते सरसीरुहे ॥ १॥ ्वरवेवान्तयास 

स्कम॑निरतेः सिद्धर्वेदवेदान्तपारगेः । 
उपायास्ते त्रयः पर्वे कथिता अवधारिताः । अनेकजन्मसंताननिःदोषितकषायकैः ।। १० ॥। 
व्याचक्ष्वाम्ब चतुथ "तमुपायं परमम्बुजे ॥ २॥। 

श्रीः हेदोन महता सिद्धेरन्तरायातिगैः कमात् । 
एको नारायणो देवो वासुदेवः सनातनः । संख्याविधिविधानज्ञैः सांख्यैः संख्यानपारगेः ॥ 

चातुरात्म्यं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमत्रणम् ।। २ ॥ प्रयाहतेन्द्रियग्रामेधारणाध्यानञ्ालिभिः ¦ 
एकाहं परमा शक्तिस्तस्य देवी सनातनी । योगेः" समाहितैः श्वद्केदोन यदवाप्यते | १२॥ 
करोमि सकट कृटयं सर्वभावानुगामिनी ॥ ४॥ 

अच्छिद्राः पञ्चकाटज्ञाः पद्छयक्षविचक्चषणाः । 
'ञान्तानन्तचिदानन्दं यद् ब्रह्म परमं धुवम् । पूर्णो वषशते धीराः प्राप्तवन्ति यदञ्जसा ॥ १३॥ 
महाविभूतिसंस्थानं सवेतः समतां गतम् ॥ ५॥ 

तस्य शक्तरहं ब्राह्मी गन्तानन्दचिदात्मिका । 
महाविभूतिरनघा सवतः समतां गता ॥ ६ ॥ 

यत्तत्पुराणमाकाश्ं सर्वस्मात् परमं धुवम । 
यत्पदं प्राप्य तत्त्वज्ञा मुच्यन्ते सर्वबन्धनैः ।१४॥ 

आश्वासनाय जीवानां यत्तनमूर्तीकरतं महः । सर्यकोरिप्रतीकाा  पूर्णेनधयुतसंनिभाः । 
नारायणः परं ब्रह्म दिव्यं नयननन्दनप् ॥ ५ ॥ यस्मिन् पदे विराजन्ते मुक्ताः संसारबन्धनेः।।१५। 

तदा मूतिंमती साहं शक्तिनोरायणी परा । इन्द्रियच्छिद्रविधुरा द्योतमानाश्च सर्वतः । 
समा समविभक्तङ्गा सवांवयवसुन्दरी ॥ ८ ॥ अनिष्यन्दा अनाहाराः षाडगुण्यतनवोऽमलाःऽ॥। 

५, महाविभूतिः नित्यविमूतिः । “त्रिपादस्यामृतं दिवि ” इद्युक्तरीत्या टीटाविभूत्य- 
पेक्षया तस्या महत्त्वात् महाविभूतित्वम्। ९, मदीयेच्छया षाड्गुण्यप्रसर एवापराङ्ृतदिव्यदेरातां 
प्राप्त इत्यथः । १३. अच्छिद्रा: ; भगवदननुभवरूपच्छिद्ररहिताः । यथेक्तम्--““ यन्मुहूतं 
क्षणं वापि वामुदेवो न चिन्त्यते। सा हानितन्महच्छिद्रं सा आन्तिः सा च विक्रिया ॥ ' इति। 

1 त्वम् 2. 1. “ शान्तानन्द ^. ए. 9. 3 सुखं 1. 
५ योगे; ^. 8. 1. 5 सष्ितामल; ^. ए. ¢. 
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एकान्तिनो महाभागा यत्र पश्यन्ति नौ सदा । 
क्षपयित्वाधिकारान् स्वान् शश्चत्काटेन भूयसा ॥ 

वेधसो यत्र मोदन्ते श्ंकराः सपुरंदराः । 
सूरयो नियसंसिद्धाःः सर्वदाः सर्वदर्लिनः ॥१८। 

वेष्णवं परमं रूपं साक्षाकछर्वन्ति यत्र ते । 
अष्राक्षरेकसक्तानां द्विषट् कार्णरतात्मनाम ।। १९॥ 

षडक्षरप्रसक्तानां प्रणवासक्तचेतसाम् । 
जितंतासक्त चित्तानां तारिकानिरतात्मनाम् ।।२०॥ 

अनुताराप्रसक्ताना यत् पदं विमलात्मनाम् । 
अनन्तविहगेशानविष्वक्सेनादयोऽमलाः ॥ २१॥ 

मदा्ञाकारिणो यत्र मोदन्ते सकलेश्वरः । 
तत्र दिव्यवपुः श्रीमान् देवदेवो जनाद्नः ॥२२॥ 

अनन्तंभोगपयेङ्के निषण्णः ` सुसुखोञ्ञ्वले । 

विज्ञानैध्यवीरयस्थेः शक्तितेजोबलोल्बणेः ।॥ २३॥ 

घ.युपैभूषणेर्दिनयेरदधतैः समलङ्ृतः । 
पद्चात्मना सुपर्णेन पक्षिराजेन सेवितः ॥ २४॥ 

सारूप्यमेयुषाः साक्षाच्छीवत्सकृतलक्ष्मणा । 
सेनान्या सेवितः सम्यग्विष्वक्सेनेन दीप्यता? 

क्षेमाय स्वखोकानामाध्यानाय मनी षिणाम् । 
मुक्तयेऽखिख्बन्धानां रूपदानाय योगिनाम् ॥।२६॥ 

आस्ते नारायणः श्रीमान् वासुदेवः सनातनः । 
सुकुमारो युवा देवः श्रीवत्सकृतलक्षणः ।। २७ ॥ 

चतुर्भुजो विशालाक्षः किरीटी कौस्तुभं वहन् । 
हारन् पुरकेयूरकाश्चीपीत।म्बरोञ्ञ्वटः ।। २८ ॥। 

वनमालां द धहिन्यां पच्छराक्तिमयीं पराम । 
सवाबयवसंपन्नःः सवांवयवसुन्दरः ॥ २५॥ 

ऽराजराजोऽखिटस्यास्य विश्वस्य परमेश्वरः | 
कान्तस्य तस्य देवस्य विष्णोः सद्रणञ्ाणिनः ॥ 

दयिताहं सदा देवी ज्ञानानन्दमयी परा । 
अनवद्यानवद्याङ्गी नित्यं तद्धर्मधर्मिणी ॥ ३१॥ 

दैश्वरी सर्वभूतानां पद्माक्षी पद्ममालिनी । 
शक्तिभिः सेविता नित्यं सष्टिस्थियादिमिः परा ॥ 

अभिगमनेपादानेज्यास्वाध्याययोगाख्याः पञ्च कालाः । १७, क्षपयिपेति । अत्र ““यावदधि- 
कारमवस्ितिराधिकारिकिाणाम् ' इति शारीरकसत्रं तदुपवहणानि वचनानि चानुसंधेयानि । 
१९, अष्टाक्षरः नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः । द्विषट्क णैः वासुदेवद्वादशाक्षरमन््ः । २०, षडक्षरः 
शर विष्णुषडक्षरमन्त्रः । जितंता “ जितते पुण्डरीकाक्ष ” इत्य दि्षेकरूपमन्नरः । अस्य महि- 
मादिकमहिवुध्नयसंहितायामुक्तं वेदितव्यम् । तारिक दीमन्रः । २१. अनुतारा श्रीमन्नरः । 
२४, पञ्चाना पञ्चेपनिषन्मन्त्रस्वरूपेण । २५. सारूप्यं राङ्कचक्रादिना मगवत्सारूप्यम् । 
तदेवाह--श्रीवत्सेति । इदं च विदोषणद्भयं सेनान्येत्यनेनान्वेति । २९. उश्टखितिसंहार- 
निमरहानुग्रहाः पञ्च शक्तयः । ३२. ईश्वरीति । ईष्टे इत्यं कर्तरि भणादिको वरट् प्रयः । 

1 बसौ ^. 83. 7. 

५ ससुखो 2. 

7 पूणः ए. 

° संबन्धा; 1. 

5 ईयुषा ^. ¢. 7. 
8 रामो राजा 8. 0, 

$ सर्वज्ञा; ^+. 2. ¢, ए?. 

6 दीन्यता ८. ए. 
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द्ात्रिडाता सहस्रेण सष्टिशक्तिभिराघरता । 
वृता तद् द्विगुणाभिश्च दिव्याभिः स्थितिराक्तिभिः।। 

ततश्च द्विगुणामिश्च पूणां संद्ृतिशक्तिभिः। 
नायिका सर्वडाक्तीनां सर्वटोकमहेश्धरी ॥ ३४॥ 

महिषी देवदेवस्य सर्वकामदुघा विभोः । 
तुल्या गुणवयोरूपे नःप्रमथनीः हरेः ॥ २५ ॥ 

तेस्तेरनुगणेभ.बेरहं देवस्य शर््खिणः 
करोमि सकलं कृत्यं नित्यं तद्धम॑धर्मिणी । ३६॥ 

साहमङ्क स्थिताः विष्णोर्देवदेवस्य शाङ्खिणः। 
लाकिता तेन चात्यन्तं सामरस्यमुपेयुपी ।॥ ३७ ॥। 

कदाचित् स्व॑दङ्िन्याः कपा मे स्वयमुद्रता । 
हिइयतः प्राणिनो रृष्टा संसारज्वख्नोदरे ॥ ३८ ॥ 

कथं न्विमे“ भविष्यन्ति ष्दुःखोत्तीणाः सुखोत्तराः। 
° ध * न्विति 

"संसारपरसीमानमप्रयुमा कथं न्विति? । ३९ ॥ 

सामन्तः कृपाविष्टः देवदेवमचू चुदम । 
भगवन् देवदेवेश रखोकनाथ मम प्रिय ॥ ४० ॥ 

सव.दे सर्वमध्यान्त सर्व सर्वोत्तिराच्युत । 
गोविन्द् पुण्डरीकाक्ष पुराण पुरुषोत्तम ॥ ४१ ॥ 

दुस्तरापारसंसारसागरोत्तारकारण । 
व्यक्ताव्यक्तज्ञकाखख्यक्टृ प्रभावचतुष्टय ॥ ४२॥ 

वासुदेव जगन्नाथ संकषण जगत्प्रभो । 
प्रद्य्न ` "सुभग श्रीमन्ननिरुद्धापराजित । ४३॥ 

नानाविभवसंस्थान नानाविभवभाजन"" । 
दिव्यशान्तोदितानन्दषाडगुण्योदयविग्रह ।। ‰४ ॥। 

टक्ष्मीतन्त्रम् 

सफुरत्किरीटकेयुरहारनूपुरकोस्तुभ । 
पीताम्बर महोदार पुण्डरीकनिभेक्षण ॥ ४५॥ 

चतुमूरते चतुव्यूह शरदिन्दीवरद्यते । 
अभिरामडरीरेडा नारायण जगन्मय । ४६ ॥ 

अमी हि प्राणिनः स्वं निमप्राः डेशसागरे । 
उत्तारं प्राणिनामस्मात्कथं चिन्तयसि प्रभो ।।४५।। 

इत्यक्तो देवदेवेशः स्मयमानोऽत्रवीदिदम । 
अरविन्दासने देवि पद्मगभ सरोरुहे ॥ ४८॥ 

उत्तारहेतबोऽमीषाप्रुपाया विहिता मया । 
कर्म सांख्यं तथा योग इति शाखनव्यपाश्रयाः।।४९॥ 

प्रयवोचमहं दे वमित्य॒क्ता पुरुषोत्तमम् । 
देवदेव न ते शक्याः कतु कालेन गच्छता ।॥५०।। 

कारो हि करखयन्नेव 2 स्वतन्त्रो भवदात्मकः । 
ज्ञानं सत्त्वं बरं चेषामायुश्च विनिकृन्तत" ५१ 

अन्तःकरणसंस्था हि वासना विविधात्मिकाः । 

तत्तत्काटवडं प्राप्य यातयन्ति शरीरिणः'“ ।॥५२॥ 

उदासीनो भवानेवं प्राणिनां कर्म कुर्वताम् । 
15तत्तत्कालानुकूलानि तत्फखानि प्रयच्छ ति ।॥*३॥ 

येन त्वं बत संरब्धः प्राणिनः पाटयिष्यसि । 
परत्हि तमुपायं मे प्रणताये जनादन । ५४ ॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं भगवानुत्स्मयन्निव । 
सरोरुहे विजानीषे सर्वमेवात्मनो गतम् ।। ५५॥। 

1 8. ग15 {5 1176. £ प्रमथने ^. ए. £. 3 अङ्कर्थिता ^. ^. 7. ?. ©. 
4 त्विमे ^. 8. €. £. 9 दुःखात् £. ¢ 8. 0171115 4 1111685 710) [€. 
7 त्विति ^. 6 जुष्टा ६. 1. ° पुरुषेश्वर ९. 1. 

10 स्वग ६. 1. 1; मावन ^. 8. 7. 0. 12 एकः 7. 
13 परिकृन्तति 8.; आयुश्चापि निकृन्तति 8. 1५ दारीरिणाम् ए. 
15 तत्तट्शा 2. 
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मां तु जिज्ञाससे देवि तथापि शणु भामिनि। इति तस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य शङ्खणः । 
'उपायाश्चाप्यपायाश्च शास्मीया निर्मिता मया।।५६॥ प्रीताहमभवं शक्र तदिदं वर्णितं तब ॥ ६४ 

विहिता य उपायास्ते निषिद्धारचेतरे मताः । शकः- 
अधो नयन्यपायास्तं य 'एनाननुवतंते । ५७ ॥ १्देवप्रिये महादेवि नमस्ते पङ्जासने । 

उधर नयन्त्युपायास्तं य एनाननुवर्तते । आनुकूल्यादिकं भावं मम व्याचक्ष्व विस्तरात् ॥ 

उपायापायसंलयागी" मध्यमां व॒त्तिमाश्रितः।| ५८ ।| श्रीः- 

आनुकूल्यमिति प्रोक्तं सर्वभूतानुकूखता । मामेकं शरणं प्राप्य मामेवान्ते समदलते । ताह स्वेषां 
९ अन्तः स्थिताहं सर्वेषां भावानामिति निश्चयात् ॥ षडङ्गं तमुपायं च श्रणु मे पद्मसंभवे ॥ ५५॥ 

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजेनम । मयीव सवेभूतेषु ह्यनुकूल्यं समाचरेत् । 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोष्ठृत्ववरणं तथा ॥ ६०॥ तथैव प्रातिकूल्यं च भूतेषु परिबजेयेत् ।। ६७॥। 

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पड़ा शरणागतिः । यागो गर्वस्य कापण्यं शरतशीखादिजन्मनः। 
एवं मां शरणं प्राप्य बीतश्रोकभयङ्मः ।। ६१॥। अङ्गसामग्यसंपत्तेराक्तेरपि कमणाम ।। ६८ ॥ 

निरारम्भो निराशीश्चः निर्ममो निरहंकृतिः । अधिकारस्य चासिदधर्दशकाख्गुणक्षयात् । 
मामेव ङरणं प्राप्य तरेत् संसारसागरम् ॥ ६२॥ उपाया नेव सिध्यन्ति ह्यपाया बहुलास्तथा ॥ ६९॥। 

ध्सत्कर्मनिरताः शुद्धाः सांख्ययोगविदस्तथाः । इति या गर्वंहानिस्तदैन्यं कापेण्यमुच्यते । 
नाहेन्ति शरणस्थस्य कलां कोटितमीमपि ॥ ६३ ॥ शक्तेः सूपसदत्वाश्च कृपायोगाच्च साश्वतात् ।।५०।। 

५६, उपायाः पुण्यसंपादकाः ग्योतिष्टोमादयः । अपायाः पापसंपादकाः परहिसादयः । 

५८, संत्यागीति । पुण्यपापसंपादकानि काम्यनिषिद्धानि परित्यज्य नित्यनेमित्तिकक्रियापर 
दृत्यथः। ५९, मामेकम् ; मामेवेतयथः। एकशब्दोऽवधारणाथः सन् अन्ययोगव्यवच्छेदे वर्तते । 

अत्रेदं बोध्यम्- शरणवरणात् पूवै मध्यमवृतत्याश्रयणं भवतु वा, मा वा । अस्ति चेत् , रारण- 
व्रणे त्वरामुपजनयति । न चेत्, विलम्बः । शरणवरणानन्तरं तु यावजीवं मध्यमवृत््याश्रयण- 
मव्य कर्तव्यम् । न चेत् विलम्बेन फरं स्यात् । पूर्वक्ृतानि तु कमणि न्यासबलदेव 
नश्यन्ति । पश्चात् कृतानि तु प्रामादिकानि न श्िप्यन्ति । बुद्धिपूर्ङृतान्यपि प्रायश्चित्तापनो- 
यानि भवन्ति । अतः चान्द्रायणादिप्रायश्चित्तपरिहरणाय मध्यमवृत्त्याश्रयणमावभ्यकं विधीयत इति। 

३, सत्कमनिरताः ; क्मयोगनिष्ठाः । सांख्यविदः ; ज्ञानयोगिनः। योगविदः ; भक्तियोगिनः । 
६६. आनुकूल्यसंकल्पो न केवरुमावयोरविषये । किंतु अस्मच्छेषमूतेषु सर्वेष्वपि मूतेप्वि- 

1 अपायाश्चाप्युपायाश्च ?. 2 एतान् ^^. 8. ए. 3 एतान् ^. ¢. 
^ स॑त्यागात् 7. 5 निराशी च ^. 7. 8. 6 स्वकम ¢.; प्रट्ूकम © 
7 विदश्च ये ९. ? देवदेवप्रिये देवि ८. 
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९८ 

ईदोरितव्यसंबन्धादनिदंप्रथमादपि । 
रक्षिष्यतयनुकूखान्न इति या सुदृढा मतिः ।॥ ५१॥। 

स विश्वासो भवेच्छक्र सर्वदुष्क्रतनारनः । 
करुणावानपि व्यक्तं शक्तः स्ाम्यपि देहिनाम् ॥ 

अप्रार्थितो न गोपायेदिति तसरार्थनामतिः | 
गोपायिता भवेव्येवं गोप्तृत्ववरणं स्मृतम ॥ ५३॥ 

तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाम्यवियुक्तता । 
केडावापेणपयेन्ता ह्यात्मनिक्षेप उच्यते ॥ ५४ ॥ 

निक्षेपापरपयायो न्यासः पच्चाङ्गसंयुतः । 
सन्यासस्त्याग इत्युक्तः अरणागतिरिदयपि ॥ ५५॥ 

उपायोऽयं चतुर्थस्ते प्रोक्तः रीघ्रफटप्रदः । 
अस्मिन् हि बत॑मानानां विधो विप्रनिषेविते ॥ 

पूर्वे त्रय उपायास्ते भवेयुरमनोदराः । 
आनुकूल्येतराभ्यां च विनिवृत्तिरपायतः ।। ५७ ॥ 

कापेण्येनाप्युपायानां विनिव्रृत्तिरिहोदिता" । 
रक्षिष्यतीति विश्वासादभीष्टोपायकस्पनमः ॥ 

गोप्तृत्ववरणं नाम स्वामिग्रायनिवेदनम् । 
सर्वज्ञोऽपि हि विदवेशः सदा कारुणिकोऽपि सन।। 

त्याह- सर्वेति । ७९, 

टक्ष्मीतन्त्रम् 

संसारतन्त्रवाहित्वाद्रक्षपिक्षां प्रतीक्षते । 
आत्मात्मीयभरन्यासो दह्यात्मनिक्षेप उच्यते ।८०॥। 

हिंसास्तेयादयः शखेरपायत्वेन दर्सिताः | 
कम॑सांख्यादयः शाखैरुपायत्वेन दर्ता: ॥ ८१॥ 

अपायोपायसंत्यागी भमभ्यमां स्थितिमास्थितः । 
रक्षिष्यतीति निश्चि निक्षिप्रस्स्वगोचरः।। ८२॥ 

बुध्येत देवदेवेशं" गोप्रारं पुरुषोत्तमम् । 
राक्रः-- 

उपायापाययोर्मध्ये कीटरी स्थितिरम्बिके ।॥ ८३॥ 

अपायोपायतामेव क्रिया सवावटम्बते । 
स्वीकारेऽ व्यतिरेके च निपेधविधिडाख्योः ॥ 

हर्यते कर्मणो व्यक्तमपायोपायरूपता । 

त्रिविधां पय देवेश कमणो गहनां गतिम् ।(८५॥। 

निषेधविधिशाखेभ्यस्तां विधां च निबोध मे। 
अन्थसाधनं किंचिक्किचिन्चाप्य्थसाधनम्। ८६॥ 

अनथंपरिहारं? च ‰करंचित् कर्मोपदिशयते । 
त्रैराइयं क्मणामेवं विज्ञेयं शाख्रचक्षुषा । ८७ ॥ 

दारण्यम्य सर्वज्ञतात् कसर्णाकरत्वाच्च स्वयमेवातांन् रक्षिप्यतीत्यार- 

ङ्क्याट--सर्व्ञोऽपीति । संसारतन्त्रवाहित्वं नाम टीखाविभूतिनिर्वदणम् । व्याजानपेक्षरक्षणे 
सुङ्ृदुपकृत्साधारण्येन सर्वरक्षणपरसक्तो धर्मार्मङकत्याङ्कतयन्यायान्यायसंकरप्सङ्गः । स्वेच्छया 
काश्चिदेव रक्षन् अन्यान् न रक्षति चत् “ समोऽहं सर्वभूतेषु " इटयुद्धोषयतस्तस्य वेपम्यनेधेण्य- 
प्रसङ्ग इति भावः। ८४. निषिद्धस्वीकारे विहितामस्वीकारे चापायः । विहितस्वीकारे 
निषिद्धास्वीकारे चोपायः। ८६, टहिंसादि अनथसाधनम् । ज्योतिष्टोमादि स्वगादर्थसाध- 

3 माध्यमीं ^. ¢. ?. ©. 

6 व्यतिरेकः ६ 

1 इटेरिता ६. 1. 2 रक्षणोपायकस्पनम् ^. 0. 
4 देवदेवं त॑ ६. ]. 5 स्वीकारः; 2. 
7 परिहाराय £. 1. 8 किंचिद्र्मोऽपि ए. 



सप्तदरोऽध्यायः ५९. 

अपायोपायसंज्ञौ तु पूर्वराद्ी परित्यजेत् । अपायसंप्वे सद्यः प्रायश्चित्तं समाचरेत् । 
1तृतीयो द्विविधो रारिरनर्थपरिहारकः ॥ ८८ ॥ प्रायधित्तिरियं सात्र यत्पुनः शरणं श्रयेत्! ॥ 

प्रायश्ित्तात्मकः कथ्िदुत्पन्नानथनाडनः। उपायानामुपायत्वस्वीकारेऽप्येतदेव हि । 
तमं नैव कुर्वीत मनीषी पूर्वरादिवत् ।॥। ८९॥ अविप्रवाय धमाणां पाटनाय छुखस्य च ॥ ९४॥ 

क्रियमाणं न कस्मेचिद्यदथाय प्रकल्पते । संग्रहाय च छोकस्य मयोदास्थापनाय च । 
अक्रियावदनथांय भ्तत्त॒ कर्म समाचरेत ॥ ५० ॥ प्रियाय मम विष्णोश्च देवदेवस्य शाङङ्खगिणः ।(९५॥। 

एषा भसा वैदिकी निष्ठा ह्यपायापायमध्यमा । मनीषी वेदिकाचारं मनसापि न लभयेत् । 
अस्यां स्थितो जगन्नाथं प्रपद्येत जनार्दनम् ॥ यथा हि वेभो राज्ञो नदीं राज्ञा प्रबरतिताम् ॥ 

सकृदेव टि शखार्थः कृतोऽयं तारयेन्नरम । खोकोपयोगिनीं रम्यां बहुसस्यविवर्धिनीम । 
उपायापायसंयोगे निष्ठया हीयतेऽनया ॥ ५२॥ लङ्गयञ्रलमारोहेदनपेक्षोऽपि तां प्रति ॥ ५५ ॥ 

नम् । प्रायध्ित्तादि अनर्थपरिटारकम् । ८८, अनथपरिहाखं ततीयं द्विविधम्-- चान्द्रा 

यादि प्रायश्चित्तम् उवन्नानर्थनाशकम् । नित्यनेमित्तिकादि माव्यनर्थपरिहारकमिति । ८९. 

तृतीये प्रथमां विधामाह-- प्रायश्चत्तति । ९०. तृतीये द्वितीयां विधामाह- क्रियमाणेत्यादि। 
नित्यनैमित्तिकरूपमित्यथः । ५२, “ सङ्रतकृतः रास्राथः ' इति न्यायानुसारेणाह-- सक्रदेव 

हीति । अनयेति । प्रपत्तिरुपयेत्य्थः । ९३, अपायसंएव इति । वुद्धिपूवापराधसंभव् इत्यथः । 
९४. ज्योतिष्टोमादीनां मेक्षोपायत्वस्वीकारेऽपि निष्ठाप्रच्युतिभवत्येव । तस्मात् तानि न 
कुर्वीत । अयमत्र निगेखिताथः- भक्तियोगनिष्ठानां तदोगमहिभ्रेव प्रपत्तियोगनिष्ठानामपि 
परपत्तिमहि ननैव पूर्वतनानि सर्वाण्यपि वुद्धिपूर्वकाण्यवुद्धपूर्वकाणि च मेक्षविरधिकमाणि समूल- 
नादं न्यन्ति । प्रपन्नानां प्रायशः प्रपत्तरनन्तरं तादृशानि कमणि न संमवन्त्येव । कदाचि- 

जातान्यप्यवुद्धिपू्वैकाणि अश्चिष्टानि मवन्ति । वुद्धिपूवेकाणि तु पुनः प्रपदनेन नदयन्त । 
अक्कृतपुनःप्रपदनानां तु खल्पदण्डन तद्धोगात्तन्नाशः । प्रारन्धकमीण्यपि प्रपन्नस्यार्तितारतम्येन 
सद्यो वा तदेावसाने वा नद्यत्ति । भक्तियोगात् न्यासयोगस्यायं महिमातिरयः-- 
भक्तियोगः प्रारब्धकर्मणि नापोहयितुमरम् । न्यासयोगस्तु प्रारन्धकमांण्यप्यपोहयितुमसम् । 
यद्यत्यतिशायात् प्रपत्तिकाले सद्यस्तन्नारोऽपि प्रार्थितः, तदा सदय एव तानि नश्यन्ति । यदि 
तदेह्ावसने प्रार्थितः, तदा तदेहावसान एव॒ नश्यन्ति । न तु भक्तियोगनिष्ठानामिव 
तद्धोगा्थदेहान्तरापादकानि । तथा चाहुः--““ साध्यभक्तिस्तु सा टन्त्री प्रारव्स्यापि 
भूयसी '› इति । किंच वैदिकानि काम्यकर्माणि निप्कामनया भक्तियोगाङ्गतयानुष्ठातुमभ्यनु- 

1 7 ए. {€ तीणल लात§ पणी [3 एल56. ° कमं तत्त॒ ६. 1. 

$ हि ^. 28. ¢. 9. 4 व्रजेत् 8. ¢. 0. 



रक्ष्मीतन्त्रम् 

एवं विलङ्गयन् मर्त्यो मयादां वेदनििताम् । 
प्रियोऽपि न ्रियोऽसो मे मदाज्ञाव्यतिवतंनात् ॥ 

उपायत्वग्रहं तत्र ' वजेयन् मनसा सुधीः । 
चतुथंमाश्रयन्नेवमुपायं शरणाश्रयम् । ९९ ॥ 

अतीदय सकट शे संविहवयमरं पदम् । 
अपायोपायनिभंक्तां मध्यमां स्थितिमास्थिता ॥ 

ञरणागतिरम्येषा संसाराणवतारिणी । 

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।। १०१॥ 

इदं तितीषंतां पारमिदमानन्यमिच्छताम । 
ऽप्रायश्ित्तप्रसङ्गे तु सव॑पापसमुद्धवे ।॥ १०२॥। 

मामेकां देवदेवस्य महिषीं शरणं “श्रयेत् । 
ऽउपायाद्रिरतः ञश्चन्मां चेवऽ शरणं त्रजेत् ॥ 

तनृकृत्याखिलं पापं मां चाप्नोति नरः रनः । 
अथोपायप्रसक्तश्च भुक्त्वा भोगाननामयान्? ॥ 

अन्ते विरक्तिमासादय विङाते परमं पदम् । 
उपायः सुकरः सोऽयं दुष्करश्च मतो मम ॥ 

रिष्टेर्मिषेव्यते सोऽयमकामहतचेतनैः । 
क [स 

अकामेश्च सकामेश्च तस्मात्सिद्धयथंमात्मनः ॥ 

अचैनीया नरे: शश्चन्मम मन्त्रमयी तनुः । 
प्रविदय विधिवदीक्षां गुरोरष्ध्वार्थसंपदः? | 
मन्मयेरचयेन्मन्त्रेमांमिकां मान्त्रिकीं° तनुम ॥ 

इति 1"श्रीपाख्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे रहस्योपायप्रकाञचो' नाम 

सप्रदश्चोऽध्यायः 

ज्ञायन्ते । प्रपन्नानां तु निप्कामनयापि तेषामनुष्ठानं स्वरूपविश्द्रमिति । ९८, अयं नावः-- 

नित्यनैमित्तिककमाणि न सर्वथा फटरहितानि । किंतु प्रत्यवायोप्यत्तिनिरोधफलनि । आनुषङ्गिक 
मपि हि प्राजापत्यादिलोकपराधिरूपफरं स्मयेते । तत्र विनियोगप्रथक्तवात् प्रत्यवायोत्पत्तिनिरोध- 
फलकानि तान्याद्रियन्ते । प्रत्यवायश्च भगवनिग्रह एव । एवंच भगवनिग्रहोत्पत्तिनिरोधाय 
तानि क्रियन्त इति न सवांत्मना निरथकानीति । अतः ““ प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि 
प्तेते ›' इति चोद्यस्य नावकाशः । १०५. ननु चिरकार्साध्यस्य भक्तियोगस्य क्षणकाल- 
साध्यस्य न्यासयोगस्य च मेोक्षाख्यतुल्यफर्त्वं न घटते, गुरुख्चूपाययोर्विकल्पायोगात् । तथा सति 
्क्षावन्तः सर्वेऽपि ख्घूपाय एव प्रवर्तेरन् , न गुरूपाय इति तद्विेरननुष्टानरक्षणमप्रामाप्यं स्या- 
दिवयत्राह--उपायः सुकर इति । यद्यप्ययं न्यासयोगः क्षणकारकर्तव्यतात् कमांयनङ्कत्वाचच 
सुकर एव, तथाप्यत्यन्तदुरेममहाविश्वासाचङ्गपिक्षत्वात् दरूहमध्यमवृत्याश्रयत्वाच दुष्कर 
एवेति भावः । अत्र यद्यपि ज्ञानदाक्त्यादिपोप्कल्यतद्राहित्याभ्यामधिकारिमेदात् व्यवश्था युवचा, 
तथापि “ इदमेव विजानताम् ' इत्यादिना ज्ञानादिमतामपि न्यासयोगविधानात् सा रीतिनांहता । 

इति सप्रदशोऽध्यायः 

1 वजयेत् ^. 8. ^. 0. 2 वृत्तिम् £. 2 प्रायश्चित्ति £. 4 व्रजेत् 8. 8. 0. 
5 अपायात् 8. £. 6 चापि ^. €. ? अमानवान् ^. 8. (^. 8 संपदम् 2. 1. 
० मम मन्नमयां 2. 1. 10 ^^. 0177115 श्रीपाञ्चरा्रसारे. 11 प्रस्खो ^. ए. 9. 



अष्टादशोऽध्यायः 

शक्रः ्नरूहि तदरशोषेण नमस्ते पद्मसंभवे । 
नमस्ते पद्मनिखये नमस्ते पद्मसंभवे । तवेष रिरसा पादौ नतोऽस्मि कमलारुणौ ॥ ९ 
विदितं वेदितव्यं मे वेदान्तेष्वपि विदितं वेदितव्यं मे बेदान्तेष्वपि दुेभम् ॥ शरणं च प्रयन्नोऽस्मि पङ्ने त्वमधीहि भो । 

रहि मन्त्रमयं मागमिदानीं विष्णुवह्टभे । श्रीः-- 
यं विज्ञायार्ययेयं ते दिव्यां मन्त्रमयीं तनुम् ॥२॥ प्रभ्रमारोऽयमतुखसू्वयोदिष्टः पुरंदर ।॥ १० ॥ 

कुतो मन्त्रसमुत्यत्तिः क च मन्त्रः प्रलीयते । वाच्यसते श्रीतिसंयोगाच्छरणु वक्ष्याम्यशेषतः । 
मन्त्रस्य किं फलं पदो केन मध्ये प्रपूयते ।॥। ३॥ अहमित्येव यः पूर्णः पुरुषः पुष्करेक्षणः ॥ ११। 

किय विधा अस्य परिमाणं कियत् किल । स्वभावः सर्वभावानामभावानां च वासव । 

्े्रकषे्ज्ञभावश्च कीदशः परमोऽम्बुजे ॥ ४॥। इदंतयावठीढं यत् सदसज्गति स्थितम ॥ १२॥ 

मन्त्रश्च केन संग्राह्य उपदेष्टा च कीदशः । तत्तहक्षणवन्तो ये तदहंत्वे विरीयते । 
उपासनप्रकारश्च कथमस्याव्जसंभवे ॥ ५ ॥ विरीनेदंपदद्रीपः प्रापैकध्यश्चिदम्बुधिः ॥ १३॥ 

उपासनोपयोगी च यावानर्थोऽम्बुजासने । निस्तरङ्गोदयोऽनन्तो वासुदेवः प्रकााते । 
सिद्धिसाधनयोगश्च प्रययाश्च तथ। तथा ॥ ६ ॥ पृणोहंतास्मि तस्येका शक्तिरीश्वरतामयी ॥ १४॥ 

योगः स्वाध्याययोगश्च रक्नायोगस्तथैव च । नित्योदिता सदानन्दा सर्वतः समतां गता । 
“्रायश्ित्तविधिश्चैव शश्रादधकल्पस्तथैव च ॥ ७॥ सवेभाक्समुद्धतिः सरवप्रत्यक्षसंमता ॥ १५॥ 

दीक्षाप्रतिष्ठयोः कल्पो यन्त्रकल्पस्तथेव च । या ह्येषा प्रतिभा तत्तत्पदाथक्रमरूषरिता ० । 
एतञ्च निखिरं यच्चाप्यदृष्टमुपयुञ्यते । ८ ॥ उद्भतेषु पदार्थेषु साहमक्रमशालिनी ॥ १६॥। 

१२. इदंतयेति । इदमिति प्रतीतिविषयतयेत्यथः । पराक्त्वनेति यावत् । युप्मदस्मत्- 
परत्ययगोचरतं हि क्रमेण पराक्त्वप्रतयक्तवयोरेक्षणमामनन्ति। १३, विलीनेत्यादि ; इदंपदाथभूताः 

सर्वेऽपि अचित्यदाथाः ; त एव द्वीपाः चिदग्बुधो वायुदेवे विलीय तेन सहैकलवं प्राप्ता इत्यथः, 
१५५. नित्योदितेति । उदयो द्विविधः--शान्तोदयः नित्योदयश्चेति । अवतारावस्थायामा्यः । 

1 £. 0110115 {1115 €ाऽ6. 2 विलीयते ?. ° विधास्तस्य ए. 0. 1. 

^ प्रायश्ित्ति ^. 7. 0. ° श्रद्धाकत्पः ^. 6 उपपद्यते 8. 

? श्रीस्वाच 1. £ पूणं 8. 0. 1. १ रूपिणी ©. 



६९ 

अवबोधात्मिकाया
 
मे या प्रयगवमर्सिता' । 

सा स्फुरत्ता महानन्दा शब्दब्रह्मेति गीयते ॥ १५॥ 

प्रकाानन्दसाराहं सवंमन्त्रप्रसू: परा । 
शब्दानां जननी शक्तिरुदयास्तमयोद्धिता ॥ १८॥ 

व्यापकं यत्परं बऋह्य नारायणमनामयम् । 
ान्तता नाम यावस्था साहं रान्ताखिटप्रसूः ॥ 

तस्या मे य उदेति स्म सिसक्षाख्योऽत्पः उद्यमः। 
स शब्दार्थविभेदेन आन्त उन्मेष उच्यते ॥ २०॥ 

शब्दोदयपुरस्कारः सर्वत्रार्थोदयः स्मरतः । 
अथराब्दप्रवत््यात्मा शब्दस्य स्थूखता हि सा ॥ 

बोधोन्मेषः स्मरतः ब्दः शब्दोन्मेषोऽर्थं उच्यते । 
उदच्छब्दोदयः शक्तेः प्रथमः शान्ततातमनः॥२२॥। 

स नाद इति विख्यातो वाच्यतामसरणस्तदा । 
नादेन सह शाक्तिः सा सृक्ष्मेति परिगीयते ॥२३॥। 

नादात् परो य उन्मषो द्वितीयः शक्तसंभवः | 
विन्दुरित्युच्यते सोऽत्र वाच्योऽपि मसृणः स्थितः।। 

परयन्ती नाम सावस्था मम दिव्या महोदया । 
ततः परो य उन्मेषस्तरतीयः गक्तसंभवः । २५॥ 

4९।तस््(च 

सक्ष्मीतन्त्रम् 

मध्यमा सा दज्ञा तत्र संस्कारयति संगतिम् । 
वाच्यवाचकभेदस्तु तदा संसकारतामयः॥। २६॥। 
चतुर्थस्तु य उन्मेषः रक्तेमाध्यमिकात् परः । 
वैखरी नाम सावस्था वर्णवाक्यसफुटोदया ॥ २५॥। 
अस्ति शक्तः क्रियात्मा मे बोधरूपानुयायिनीः । 
सा प्राणयति नादादिं शक्त्युन्मेषपरंपराम ॥ २८॥ 

दान्तरूपाथ पयन्ती मध्यमा वैखरी तथा । 
चतूरूपा चतूरूपं वच्मि वाच्यं खनिमितम्।। २९॥ 

वासुदेवादयः सुक्ष्मा वाच्याः शान्तादयः क्रमात् । 
अहमेकपदी ज्ञेया प्रकाडानन्दरूपिणी ।॥ ३० ॥ 

वाच्यवाचकभेदेन* पुनः सा द्विपदी स्मृता । 
"उष्मान्तःस्थस्वरस्पञचभेदाच्चाहं चतुष्पदी ।॥ २१ ॥ 
अषएवगविभदाच्च साहमष्टपदी स्मृतो । 
अघोषरूपेणान्येन युक्ता नवपदी स्मृता ॥ ३२ ॥ 

अहमेकपदी दिव्या शबव्दब्रह्ममयी परा । 
घोपवणस्वरूपेण वर्तेऽहं द्विपदी पुनः ॥ ३३ ॥ 
तक्षती सलिठं सवे द्रव्यजातिगुणक्रियाः । 
चतुधाभिदधानाहं चतुष्पयुदिता वुधैः ॥ ३४॥ 

: | १७. प्रत्यगव्मादता ; अहप्रत्ययगम्यता । २१, खाब्दस्य)दयः 

1 अवमशिनी ^. 

4 मावेन 8. 

प्रथमम् ; अनन्तरमथस्येति तान्त्रिकसिद्धान्तः । श्रतावपि “ नामरूपे व्याकरवाणि ' इति 
नामव्याकरणं पूवं, तता रूपव्याकरणमुक्तं॒वेदितव्यम् । ८३, णवं च शब्दब्रह्म, परा 
वाक् , नाद इति पयायाः >४, नादानन्तरं यः राक्लयुन्मेषः स विन्दुरिति पश्यन्तीति 
चोच्यते । २५, बिन्दोरनन्तरं शक्टयुन्मेषस्य मध्यमेति नाम । ३ ९, दष्रसहा उप्माणः । 
यरख्वा अन्तःस्थाः । अचः स्वराः । कादयो मावसानाः स्प्यः । ३२. अष्ट वर्गाः- 
स्वरवगेः, कादिपान्तवगांः पश्च, उप्मवगः, अन्तःखवर्गश्चेति । अघोपषाश्च-- यमाः. 
जिहामूीयोपध्मानीयो विसर्गश्चति । ३३. प्रकारान्तरेणेकध्यादिकमुच्यते । शब्दब्रहमरपेणे- 

करूपा । ध्वनिवणांतना द्विरूपा । ३४. तक्षती ; तक्षन्ती तनृक्यती । स्वै सरि 
संसरणेतुं प्रङृततुष्टिम् । सलिखस्यस्तुष्टिविदोषः सांख्यसमयपरसिद्धः । अत्र “गौरीर्मिमाय 

“ अयम् 3. 

5 ए. 870 ए. 0101{ 11116 1068 {070 1€ा€. 

° जनपायनी ¢. 



अष्टादशोऽध्यायः ६२ 

नामभावद्रयोपेता सादमषएपदी स्मरता | 
अविकत्पविकत्पस्था साहं नवपदी स्मृता ॥२५॥ 

व्योफ़यहं परमे दिव्या ह्यनन्ताक्षरमालिनी । 
इयद्विततिविस्तीणो पृणोहंताहमादिमा ॥ ६ ॥। 

मन्त्राणां जननी ज्ञेया भुक्तियुक्तिप्रदायिनी । 
उद्यन्ति मन्त्रकट्योखा मत्त एव चिदम्बुधेः || ३५॥ 

"मामाश्रिय विवर्तन्ते यान्ति चास्तं महर्मयि । 
संविदानन्दसंदोहसुन्दराः शब्ददेहकाः ॥ २८ ॥ 
सामथ्यपृणाः फलदा मन्त्रात्मानो हि मन्मयाः । 
वणाः पदानि वाक्यानि सहपरकरणाहिकैः ॥। ३९॥ 
अध्यायाश्च परिच्छेदाः सगा उद्ासकास्तथा । 
परलादयया ्जवच्छेदाः "प्रञ्रवाकानुवाकका : ॥ 

मण्ड््नि च काण्डानि संहिता विविधात्मिका : । 
ऋचो यजूंषि सामानि सूक्तानि च खिलः समम्॥। 

साखरतम्त्रात्मकाः शाब्दा बाह्याबाह्यागमास्तथा । 
भाषाश्च विविधास्तास्ता व्यक्तान्यक्तगिरः स्मरताः।। 

मन्त्ररूपभिदं ठाक्र विद्धि मद्रपवेदिनाम् । 
भावनातारतम्येन मन्त्रमन्त्रिन्यवस्थितिः ॥ ४३॥ 

मां त्रायतेऽयमित्येवं योगेन स्वीकृतो ध्वनिः । 
गुप्राराय: सदा यश्च मन्त्रज्ञं त्रायते भयात् ॥ 

स मन्त्रः संस्मृतोऽहंताविकासः उब्दजेः क्रमेः । 
पूणोहंतासमुद्धतेः खुदधबोधान्वयो यतः ॥ ४५॥। 

सर्वे मन्त्रा मदीयाः स्युः प्रभवाप्ययवेदिनाम् । 
मदीयाश्चान्यदीयाश्च भावनातारतम्यतः ।। ४६॥ 

परक्ृयन्वयिनो मन्त्रा मदीयाः स्युः प्रधानतः । 
भवद्धावात्मक ब्रह्म स्वारस्येन विशान्ति ये ॥४५।। 

प्रकृत्यन्वयिनो मन्त्रास्तारिकोत्तारिकादयः । 
मन्त्राः स्वरसतो यान्ति ये भावं भवदुत्तरम् ॥। 

तेऽपवगैप्रदा ज्ञेयास्तारप्रासादकादयः । 
भावोत्तरा समां वापि ये भजन्ति भवस््थितिम्॥ 

भोगापवगंदा मन्त्रा ज्ञेयास्ते तारिकादयः । 
विडान्ति भावमेवेके यान्त्येके भवदेव च ।|५०॥। 

भुक्तिदा मुक्तिदाश्चैव द्वितये ते व्यवस्थया । 
प्रकरत्यन्वयिनामेवं स्वभावः परिकीतिंतः । 
अमिसंधिबलात सव द्वितये ते वितन्वते ॥५९१॥ 

इति शश्रीपाञ्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे ऽमन्त्रस्वकूपकथनं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः 

सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुप्यदी । अष्टापदी नवपदी बमूवुषी सहस्राक्षरा 
परमे व्योमन् ॥ ” (ऋ. १-१६४-४१) इति श्रुतिरनुक्रियते । चतुष्पदी ; द्रव्यजातिगुण- 
क्रियाशब्दातमना चतृरूपा । ३५. तेषामेव राब्दाथांत्मना प्रत्यकं द्वैविध्ये संकटय्याष्टरूपा । 
३६. एषा च प्यवसा प्राकृतरेक एव । अप्राङृतरके तु अनन्ताक्षरखूपा । ३८. विवर्तन्ते; 
परिणमन्ति । नात्रान्यपरिमाषितो विवर्तो विवक्षितः, "त्रैगुण्यं परिणामि तत् इटयक्ततवेन 
त्रिगुणपरिणामलात् शब्दस्य । 

इत्यष्टादशो ऽध्यायः 

1 मामेवाभ्ित्य वर्तन्ते ¢. 2 व्यवच्छेदाः 7. 3 प्रश्ना €. 
५ श्रीपञ्चरात ^, 9], 01115 116 {111€. 



एकोनविंशोऽध्यायः 

श्रीः तारक्ताटक्समुन्मेषा अनन्दाद्याख्योदज्ञ । 
सिसक्षाटक्षणा पूवा पृणता हरेरहम् । त्रयोदडतयोन्मेषाः श्रिता वेदनदोषिताम् ॥ ८ ॥ 

सृष्टिरूपा परा शक्तरूपेत्येवोदितास्म्यहम् ॥ १॥ 
अनुत्तरं सुक्ष्मदशां स तु "पच्वदशः स्वरः । 

दस पच्च च तुल्या मे दसाख्िदरानन्दन । एताः पञ्चदञ्ञावस्था विसष्टः स्फुरणोदयमाः ॥ ९। 
अनुत्तरं स्वसंवेद्यं चिद्रपं मम शाश्वतम् ॥ २ ॥ ॥ि 

| दशभिः पड्वमिश्चैवमङ्घेः “पूणां सिसक्षया । 
वाक्तनत्त्वं तदकारात्मा सर्ववाङ्मयसंभवः। 4दैवी सृष्टिमियी शक्तः कृत्ये कृत्ये कृतोदयमा ॥ 
तदे बानन्दरूपेण द्ितीयः स्वर इष्यते ॥ ३॥। 

इच्छात्मना वृतीयः स्यादीटानात्मा तुरीयकः । 
उन्मेषः पद्मः षष्ठ उजेतारूप उच्यते ॥ ४॥। 

विसृजव्यास्तु तस्या मे तत्त्वानां पञ्चविरातिमः। 
पुरुषादाः प्रथिव्यन्ताः कादिमान्ताः समुद्रताः ॥ 

तत्तदक्षरसस्पर्तेस्तत्तत्तत्वं समुद्रतम । चतुष्कं मध्यमं यत्तदिच्छादेरेव विक्रिया । । । यैत 
चतुष्कं धारणारूपं यादिवान्तमुदीयेते ।। १२ ॥ 

अनुत्तरेच्छासंयोगादेकारो नाम जायते ॥ ५५ ॥ 

तस्यैवानन्दसंयोगाजगवोनिरुदाहृता । धारयन्ति यतो मध्ये पुरुषं धारणाः स्मृताः । 

अनुत्तयोन्मेषयोगादोकारो नाम जायते ॥ £ ॥ कला किंचित्कियारूपा यकारो वातसंज्ञितः० ॥ 

तस्येवानुत्तरण्ेषात् सद्योजातसमुद्धव : । किंचिञ्ज्ञानात्मिका विद्या रेफः पावकसंज्ञितः । 
अनुत्तराद्भवन्त्येते विकासा वेदयसंश्रयाः ॥ ७ ॥। स्तम्भमोहात्मिका माया खकारः प्रथिवी मतः ॥ 

१. तिसक्षावस्थायाम् अहंतेति नान्न प्रथिता । सष्टयवस्थायां परा शक्तिरिति नाम्ना 

प्रथिता। २, द्रोत्यादि; अकारादिनिन््न्ताः पञ्चदश दद्चा ज्ञेयाः। विसगेस्य 

दशाप्रङृतितात् दशायु न परिगणनमिति ज्ञेयम् । ५. चतुष्कमिति । ऋऋृख्टकाररूप- 

मित्यथः। तस्मात् तेषां न प्रथक् ग्रहणं कृतम् । ६. जगदोनिः एेकारः । ७. सद्योजातः 
ओकारः । ८, वेदनदोषिताम् ; संविद्रपेण परिदोष्ताम् । अस्य पूष्ष्मदशामिुत्तरेणान्वयः । 
९, सृक्ष्मदश्चा निन्द; । स च पञ्चदशाः अकारमारभ्य गणने भवति । १०. सिसक्षयेति 

हेतो तृतीया । ११, मे इति पश्चम्यथं विभक्तिपतिरूपकमव्ययम् ; मदित्य्थः । समुद्रता 
इत्यनेनान्वेति । कादिमन्ता इति व्युक्रमेणान्वयः । १२. धारणेति । परदशाया अपर्- 

1 श्रीख्वाच 8. 1. 2 पञ्चदश स्वराः 8. 3 पूणं 8. 7. £. 

५ देवी ए. 5 विशतिः 0. 6 संज्ञक; 8. 
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रखनात्मा रागङाक्तिर्वकारो वरूणात्मकः । 
परापरदश्ामध्ये धारयन्त्यो नरं सदा ॥ १५॥ 

चतस्रो धारणा ज्ञेयास्ता एतास्ततत्वकोविदैः । 
वादिक्षान्तं तु विज्ञेयं विशुद्धं ब्रह्मपद्छकम् ।१६।। 

शषसहोऽनिरद्धाद्या विज्ञेयाखिदरोश्र । 
सजन्या: क्षुभितं रूपं सृष्टयादौ यन्ममाद्भतम्।। १५ 

क्षोभिका सा महाराक्तिः क्षात्मा सत्यापराह्यया । 
पथिन्यला बियखान्ता या दिठ्माः प्च उक्तयः | 

बलादिपखकात्मानो दिव्या मत्सत्त्वनामिकाः | 
ज्ञानात्मामो ममोयत्यासला एताः गदिश्चकयः 1 

विसर्गो नाम यः प्रोक्तः पुरा पश्वदस्चाङ्गवान् । 
साहं सममयी शक्तिः किरणायुतसंकुटा ॥२०।। 

'संकोचश्च विकासश्च तावेव परिकीिंतौ । 
अङ्गानामन्तिमो यस्तु प्रोक्तः पञ्चदशो मया ॥२१।। 

आदानीटं तं विद्धि सूय भोक्तारमञ्जसा । 
सूयाचन्द्रमस वेतो बिन्दुसर्गो पुरंदर ॥ २२॥ 

भकिरणाः सप्र संप्र स्युर्देवयोरनयोद्रैयोः ! 
चतुर्दश स्वराः शिष्टाः सप्त युग्मानि कल्पयेत् ॥ 

तेषु सप्तसु युग्मेषु पूर्वे सप्र पुरंदर । 
सोषकाः सूर्ैरूपाया भोक्त्राख्याया ममांस्चवः ॥। 

उत्तरे सप्र युग्मेषु ओीतखहादकारिणः। 
पोषकाः सोमरूपाया भोग्याख्याया ममांडवः ॥ 

आलोकस्तीक्ष्णता व्याप्रिम्रहणं क्चेपणेरणे । 
पाक इृत्युदिताः पूरवे किरणाः सूयेसंभवाः ॥ २६। 

शदरवता शओीतभावश्च शान्तिः" कान्तिः प्रसन्नता । 
रसतानन्द इत्येते सत्र चान्द्रमसाः कराः ।॥ २७॥। 

अग्रीषोमात्मकेरेभिःऽ किरणे: कान्तिशालिनी । 
पुमांसं चिन्दुरूपं तमङ्गकृदय विदोषणी ॥ २८॥ 

सोमरूपोत्तरा गक्तकोटिमण्डलमण्डिता । 
महासष्टिमहानन्दा प्रवर्तेऽन्यस्वरात्मना । २९॥ 

"तस्याः प्रवतंमानाया उद्रतं ब्रह्मप्वकम् । 
कादि शान्तं सुरेडान शक्त्युन्मेषविरोषितम्॥ 

ददामवतरतः पुरुषस्य धारणात् धारणेति समाख्या । १७, अनिरुद्धाध्या इति फरमेणान्वयः | 

दकारः अनिरुद्धासकः | १८, क्षकारस्य सत्यात्मकल्रमाह-- क्षोमिकेति। १९. वखदीति। 
बरेश्र्यवीर्यरक्तितेजांसीत्यथः । २१, बिन्दः संकोचः । पिसग॑ः विकासः । अन्तिम इति । 

निन्दुरित्य्थः । २२, भेक्तारम् ; संहारकमित्य्थः । बिन्दुः स्यः । विसगेशचन्द्रमा इत्यथः । 

२.४. पूर्वे सप्तति । अ, इ, उ, तऋ, ल, ए, ओ इति सपतेव्य्थः । २५. उत्तरे सप्तेति । 
आ, ई, उ, ऋ, टृ, एे ओ इति स्तेत्यर्थः । २६. अकाराचोकारान्तानां सप्तानां युग्मस्थ- 
पूर्वयणानां सूयैकिरणात्मकलं गुणांश्चाह-- आलेक इत्यादि । तथा च जयाख्ये- ५ आलोक- 
स्तीशणता व्यापिर्हणं क्षेपणेरणे । पाकः प्राधिरिति ह्यष्टौ सूर्य॑मागे व्यवस्थिताः । अकारादिषु 

1 £, 01711115 4 11765 {1©ाा) 1€ा€. 

« शाक्तिः ^. ॐ. ¢, 

2 2. 01115 3 11165 {11011 1€76&. 
दे, 

° एति; 7. 
3 भावना #?. 

6 तस्यां भ्रवर्तभानायां 2. 
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क्ष इत्येव महाक्षोभ उदितः सलयसंज्ञया । मध्ये तयोम॑काराख्यो धारणानां चतुष्कतः । 

वासुदेवाख्यया होऽभूत् साख्यः संकर्षणोदयः।। धिये स पुमान् प्रोक्तो जा्रदादिविभेद्वान् ॥ 

प्रयु्नः षाख्यया ज्ञेयो ह्यनिरुद्धस्तु शाख्यया । यदि न धियते ताभिदेशामन्यतरां त्रजेत् । 
ता एताः शक्तयः पच्च पच्छन्रह्मास्मिकाः पराः ॥३२॥ ब्राह्मीं वा प्राकृतीं वापि नैव स्यात् संसृतिस्ततः॥ 

सफूर्तयो मदमिन्नास्ता जगटुतपत्तेतवः । ऽदत्यथं धारणा मत्तः प्रादु भूता ममाज्ञया । 
उवाट। इव महावहेत्रह्यणो मम शक्तयः ।। ३३ ततो ददाचतुष्कस्थः पुरुषो भोक्तसं्ञकः ।२८। 

चतस्रो धारणा जाता वाद्या यान्ताः पुरंदर । मत्तो जज्ञे म इत्येवं योग्यो भोगापवगेयोः । 
तु्याया जाग्रदन्तास्ता अवस्थाः परिकीतिताः ॥ भोगानां प्रसवाथाय पुरुषस्यास्य वासव ॥ ३९॥ 

पुमांसं धारयन्त्येता मध्यतो दशयोद्रैयोः । अचेतन्यं परं सुक्ष्मं गुणसाम्यमनुस्बणम् । 
येषा ्ह्मदस्चा प्रोक्ता प्राकृती भादिकाः च या योनिस्वभावसंज्ञातं मत्तोऽभूद्ध इति स्वयम् 

हस्वेषु वर्णप्वेतेप्वनुक्रमात् '' ॥ (६-१२) इति । अत्रानुस्वारमपि संयोज्याष्टत्वसुक्तम् । 

२७, एवमुत्तरवर्णानां सोमकिरण।समकलवं गुणां श्वाह- -्रवतेत्यादिना । जयाख्ये च--““ द्रवता 

शेत्यमावश्च तृतः कान्तिः प्रसन्नता । रसतामस्वाद आनन्दो दष्टो चान्द्रा इमे मताः॥ '' (६-१५५) 

इति । अत्र विसगं संयोज्याष्टत्वं भाव्यम् । ३ १. क्षादिचान्तापिष्ठायिव्रह्मपञ्चकनामान्याह- - 

सव्येत्यादिना । ३२. ब्रह्मामिकाः ; ब्रह्ममय्य इत्यथः । ३३. ब्रह्मणो ममेति । ब्रह्मामिन्नाया 

ममेत्यर्थः । ३५, मध्यत इति । परापरदयेर्मध्ये इत्यथः । भादिकेति । भकारादिककार- 
पर्यन्ताधिष्ठातृमूताः प्रक्रत्यादिप्रथिव्यन्ता ज्ञेयाः । ३८. धारणाः अन्तःखाः । ब्रह्मप्ाङृत- 

दरामध्यखत्वात् अन्तःस्था दृटयक्ताः । अहिवुध्ये तु--“ अन्तःस्था इति च प्रक्ता अन्तःस्- 

पुरुषेरायाः ' इति व्युदत्यन्तरमुक्तम् । ३९. मत्तो जज्ञे म॒इ्येवमित्यनेन मरान्दस्य 

जीववाचकस्य व्यु्त्तिरभिप्रता । मनधातोर्निप्पत्तिरप्यन्यत्रोक्ता । ४०. चैतन्यमिति 

बहुव्रीहिः । अचेतनमित्यर्थः । “ अचेतना पराथ च नित्या सततविक्रिया ' हइत्यन्यत्रोक्तम् । 

अनुल्वणम् ; अव्यक्तमित्यर्थः । योनिः स्वभाव इति च तन्नाम । भ इति ; भकाराच्यत्ेनेत्यथेः । 

भीतिकी ^. 8. 2 श्रयते ^. ; क्रियते . 3 य दत्थ ^. ?. 
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'भोम्यभोग। सद्धथथं भुञ्जानस्य विपधितः। ब्दाद्याः पत्चतन्मात्रा जादिचान्तेषु जज्ञिरे । 
बाद्यात् ककारपयन्तादर्णम्रामात् पुरंदर ॥ ४१॥ वियद्ादीनि भूतानि डादिकान्तेषु जज्ञिरे ॥ ४४॥ 

व्यक्तानि जज्ञिरे मत्तो विंरातिसख्रीणि च क्रमात्। बोधः शब्दात्मनोदे ति शब्दस्त्वथाोत्मना ततः । 
बुद्धथहंकारमनसां सृष्टिवोदित्रयात्तथा ॥ ४२ ॥ विद्धि बोधं तु महू सर्वेयं मत्ततिस्ततः ॥ ४५ ॥ 

श्रोच्रादेनादितान्तेषु पक्वकस्य समुद्भव : । वणाध्वनस्त्वियं रीतिमध्यमा कथिता तव । 
वागादेणादिटान्तेषु पश्चकस्य समुद्धवः ॥ ४३॥। आयामन्तां च देवेड् गदन्त्या मे निरामय ॥ 

इति शश्रीपाच्चरात्रसारे रक्ष्मीतन्त्रे 'वर्णोत्पत्तिनिरूपणं नाम 

एकोनविरोऽध्यायः 

८१, तत््वाविभावक्रममनुरुष्य बाययादित्यादिना वर्णानां व्युक्रमेण निर्देशः कृतः । 

इत्येकोनविशोऽध्यायः 

1 भोग्यदत्यादि 8. 2 अविपश्ितः 3 व्योमाद्या 1. 
५ श्रीपञ्चरा् ^. 1). 5 ^, 0171115 116 {1116 



राक्र 

विरो ल्यः 

नमो निखिटनिमाणत्राणसंहारडाक्तये । 
हरे : स्वरूपभूताये नमस्ते ज्ञानरूपिणि ॥ १ 

त्वतप्रसादान्मया पद्म रहस्यं परमं श्व॒तम् | 
वणाध्वानं यथावन्मे" भूयस्त्वं वक्तमहं सि ॥ २ ॥ 

श्री ::-- 
श्रणु वणोध्वनो रीतिमादयां त्रिदशपुंगव । 
प्राप्रोति यत्परिज्ञानात्साधको 'मत्सरूपताम ।। ३॥ 

वेद्यवेदकनिमुक्तमच्य॒तं ब्रह्म यत् परम । 
अनस्तमितभारूपं सवामिन्नमहंपदम ॥ ४॥ 

अहंता नाम सा शक्तिस्तदमिन्ना सदोदिता । 
अनस्तमितभारूपा वेद्यवेदकवजिता ॥ ५ ॥। 

प्रकारानन्दसाराहं सर्वतः समतां गता । 
कोटिकोस्ययुतेकांशकोटथं दो क्षुभिता सती ॥ ६॥ 

राब्दब्रह्यस्वरूपेण स्वराक्त्या स्वयमेव टि । 
मुक्तयेऽखिलजीवानामुदेमि परमेश्वरात् ॥ ७ ॥ 

तदव्यक्ताक्रं विद्धि तन्त्रीरब्दो यथा कटः । 
प्रथग्वणात्मना याति स्थितये नेकधा स तु ॥८॥ 

सृक्ष्मवर्णस्वरूपोऽसो धारासंतानरूपधृत । 
पञ्चाध्वकोरमुक्तस्य मननिष्टस्य विवेकिनः ॥ ९॥ 

°'अनुभूतिपद् याति प्रसादात् परमात्मनः । 
मच्चातुरात्यनिचयो विज्ञेयो हि तदात्मना ॥१०॥। 

प्रभवाप्यययोगेन भारूपध्वनिटक्षणः । 
सकारान्तस्त्वकाराच्च हकारादान्त एव च ।। ११ 

प्रभवे ादशान्तस्तु हकारश्चतुरात्मनाम । 
अकारस्त्वप्यये चेतो द्वादञ्चान्तावुभो समो ॥१२॥ 

वर्णे व्यृहसमूहेऽस्मिन् ज्ञेयं ज्ञानसमाधिना । 
विश्राम उदयो व्याप्निन्य॑क्तिरा वासुदेवतः ।१३॥ 

९, भुवनाध्वपदाध्वमन्त्राध्वतत््वाध्वकलाध्वानः पञ्चाध्वानः । मायाप्रसूतिप्रकृति- 
ब्रह्माण्डजीवदेहास्याः पञ्च कोराः। १०. चातुरास्यं वासुदेवसंकर्षणादिकम् । तदात्मना ; 

वर्णातमना । तच्चानन्तरमेव वक्ष्यते । ११. उत्यत्तिक्रमे ध्वनिरक्षणः । अप्ययक्रमे परारूपेण 
चिहछक्षणः । अकारमारभ्य सकारपयन्तं गणने अष्टचत्वारिदात् वणां भवन्ति । यथा-- स्वराः 

षोडशा, स्पाः पञ्चविदातिः, अन्तःसाश्चलारः, हकारं व्हायोप्माणस्रय इति । ण्वं टकार- 
मारभ्य दीघांकारपयन्तगणनेऽपि । १२. चतुरात्मनां वासुदेवादीनां प्रभवे टकारो द्वादशान्तो 
भवति । अप्यये तु अकारस्तथा । अयं भावः- पू्वक्ताष्टचतारिदद्रणानां द्वादशधा विभागे 
प्रतिविभागं चत्वारो वणाः संपद्यन्ते । एते च क्रमेण वासुदेवादिभिश्चतुर्भिरधिष्ठिता भवन्ति । 
दवादराभागान्ते प्रभवे हकारः ख्ये अकारश्य भवत इति । १३. प्रतिविभागमायिता वासुदेवादयः 

1 पदयो ^. 8. 

5 विवेकतः 8. 

 श्रीस्वाच ¢. 

¢ सोऽनुमृति ^. ए. ¢. ए. 
 मत्स्रूपताम् ^. + अनेकधा ? 
तदात्मना ^. 



विदोऽध्याय॑ः ६९ 

धत्रकेकोपरि ज्ञेया मूर्िविं त्वेवमेव हि । 
"युक्ता विश्रामपूर्वेण चतुष्केण समासतः ॥ १४॥ 

विश्रामं चिन्तयहेवं वासुदेवं सनातनम् । 
कारं पुण्डरीकाभ्नं पृवदेवं सनातनम् ॥ १५॥ 

संकर्षणादितत्त्वानि विश्राम्यन्ति खयेऽत्र हि । 
ततः संकषेणं देवमाकारमुदयं स्मरेत् ॥ १६॥ 

उदितो हि स सवात्मा प्रथमं सर्वकृत् स्वयम् । 
न्याप प्रद्यस्नदेवं तमिकारं परिचिन्तयेत् ॥ १५॥ 

विविधं प्राप्यते तेन त्रयीकमांत्मना जगत् । 
अनिरुद्धं व्यक्तिरूपमीकारं तमनुस्मरेत् ।। १८ ॥ 

व्यञ्यन्ते शक्तयो ह्यत्र जगत्सृष्यादयोऽखिलाः । 
दण्डवत्संनिवेदोन संस्थिता द्येवमेव हि ॥ १५९॥ 

आ सकाराच्तृरूपयुक्ता मे चतुरात्मता । 
स्मरेत् प्र॑भवचिन्तायां हकारं द्राददान्तकम ॥२०॥ 

हकारं वासुदेवं तु विश्रामं परिचिन्तयेत् । 
संकर्षणं सकारं तमुदयं त्वप्यये स्मरेत् ॥ २१॥ 

एवमाकारतो दिव्यां चिन्तयेच्चतुरास्मताम । 
द्विषट्कं धारणानां च द्राद्ाध्यात्मलक्षणम्ः ॥। 

सोपानभतं यच्ान्तवा द्वादशान्तादिरोत परमः । 
एषा सा प्रथमा रीतिर्बणंमाग॑स्य दशिता ॥ २२३॥ 

सृष्ष्मा तञ्चातुराव्मीया भाषूपा मन्मयी परा । 

मध्यमा पूर्वमेवोक्ता विदोषं तत्र मे श्णु । २४॥ 

धारणाः पूर्वमुक्ता याश्चतस्रो मल्स्वरूपिकाः । 
वकाराख्यानिरुद्धस्य शक्तिः सा रागसक्ञिता+ ॥ 

माया नाम महालक्ष्मीरेकारापरनामिका । 
बिद्या या रेफसंज्ञाता महावाणी तु सा स्मृता ॥ 

वातसंज्ञा महाकाली क्रियादाक्तियेकारिणी । 
ब्रह्माद्या मूतयस्तिस्रः पल्यस्रय्यादयश्च याः (२५ 

तज्ज्ञेयं सकलं सृक्ष्ममकारस्यादिभेऽशके । 
मध्यमे भोक्तकूटस्थः पुरुषोंऽशो प्रतिष्ठितः ॥। २८॥। 

संसारी पुरुषः सर्वश्चरमांदोऽवति्ठते । 
एषा ते मध्यमा रीतिर्वर्णमास्य दर्सिता ॥ २९।। 

चरमामथ वक्ष्यामि रीतिं बखनिषुदन । 
वैखरी चरमा रीतिः प्रयल्नस्थानभेदिनी । ३० ॥ 

व्यक्तवाचां समुञ्चारे सा स्फुटीभवति ध्रुवम । 
जीवानां देहबद्धानां तत्तत्सन्मागैदक्षिका ॥ ३१ ॥ 

मातृका जायते सेयं विष्णुराक्त्युपन्रंहिता । 
विष्णुवत्तत्र पद्वादाच्छक्तयः परिकीर्तिताः ।। २२॥। 

अधितिष्ठन्ति ये यां च मातृकां वर्णमाछिनीम । 
वासुदे वादयो व्यूहा दा द्री केदावादयः ॥ ३३॥ 

स्राधिष्ठायिनो देवाः राक्तीस्तेषामिमाः णु, 
लक्ष्मीः कीतिजंथा माया व्यूहरक्तय हैरिताः।। ३४॥ 

श्रीश्च वागीश्वरी कान्तिक्रियाडान्तिविभूतयः। 
इच्छा प्रीती रतिश्चैव माया धीम॑हिमेति च| २५॥। 

गक्तयः केशवादीनां ता एताः स्वरशक्तयः । 

काद्यधिष्ायिनो देवान् गदन्या मे निशामय ॥। 

पदुमनाभादिनामानो विष्णवः कादिदेवताः । 
पद्मनाभो धुवोऽनन्तः राक्तीो मधुसूदनः ॥ 

करमेण विश्रामोदयव्याप्तिव्यक्तिखूपा ज्ञेयाः । १५, तदेव विदादयति--विश्राममित्यादिना । 

२०, आ सकारादिति। सकारपयन्तमितययथः । २९१. य्यक्रमे चातुरास्यनिवेशमाह- 

टकारमिति । २२. आकारत इति । आकारपयन्तमित्यथः । ३७, पद्मनाभादयो विभवमेदाः 
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७ ८ टक््मीतन्त्रभ् 

विद्ाधिदेवः कपिलो विश्वरूपो विहंगमः । अमरता धरणी छाया नारसिंही सुधा तथाः । 
'क्रोडात्मा बडबावक्तो धमो वागीश्वरस्तथा।।३८ श्रीः कीतिर्विश्वकामा मा सया कान्तिः सरोरुहा । 

एकारणवरायो देवः कूम: पाताखधारकः । माया पद्मासना खर्वा विक्रान्तिर्नरसंभवा | 
वराहो नारसिहश्चाप्यमृताहरणस्तथा ॥ ३५॥। नारायणी हरिप्रीतिगोन्धारी कारयषी तथा ।४५ 

श्रीपतिदिव्यदेदोऽथ कान्तात्माम्रतधारकः । 
राहुनित् कालनेमिघ्न पारिजातहरो महान् ।॥०।। वेदेही वेदविद्या च पद्मिनी नागज्ञायिनी । 

= मदंशका इमा देव्यो विज्ञेयाः कादिशाक्तयः ।।४८॥ 
खोकनाथस्तु शान्तात्मा दत्तात्रयो महाप्रभुः । 
न्यग्रोधद्ायी भगवानेकश्वङ्गतनस्ततः । ४१ ॥ भवोपकरणेश्चेयं मातकाधिषठिता सरैः । 
देवो त्रिविक्रमे श्रीकण्ठानन्द क्मदयटम्बोदयादिऽक्तिभिः |४९॥| देवो वामनदेहस्तु सर्वव्यापी त्रिविक्रमः । समाः + 

॥ ०९९ । > 

नरो नारायणश्चेव हरि: कृष्णस्तथेव च | ४२॥ व मः ्चेत्ोमातिरि 
विनायकेश्च दुगाभिः क्षेत्रशेमोकरमिस्तथा । 

ञवलत्परशधृद्रामो रामश्चान्यो धनुधेरः । समयस्थेस्तथा बोद्धेराहेतैरपि चापरैः ॥ ५० ॥ 
वेद विद्धगवान् कल्की पाताटरायनः प्रभुः ।। ४३॥ | 

यथा टि क्षुधिता बाखा मातरं पयुपासते । ४: = भ 
एतघ्वन्त्यघु ऽद्न्ल तेष्वन्त्येषु चत्वारो देवा रामादयो हि ये । एवं सर्वे सरा देवीं मातृकां पयुपासते ।। ५१॥। ते रङ्गयमयोजिह्वामूखोपध्मानयोरपि ॥ ४ ॥ 

धीस्तारा वारुणी शक्तिः पद्या विद्या तथेव च ¦ इयं योनिहिं मन्त्राणां विद्यानां जन्मभूरियम् । 
संख्या विश्वा खगा भूगगोलक्ष्मीवागीश्वरी तथा |) तत्वानां तात्विकानां च ज्ञानानां प्रसवस्थती ॥ 

इति शश्रीपाक्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे मातृकाप्रकाशो नाम 

विञोऽध्यायः 

पू्वमेवेकादाध्याये पठिता ज्ञातव्याः । ४४, रङ्गः अनुनासिकः । यमाः प्रातिदयाख्ये 

प्रसिद्धा वणविदोषाः । 

इति विशोऽध्यायः 

1 धर्मात्मा 1. 2 तथा सुधा 8. ¢. 3 ठेव ए. 
4 पद्मवासिनी ^. ? श्रीपञ्चरात्र ^. ; श्रीपश्चरात्रे 1. 



एकविरोऽघ्यायः 

राक्र संकर्षणादयो देवास्तत््वानि सुरसत्तम । 
रब्दार्थव्यक्तिरूपाये षडध्वपरिवतिनि । वर्णन्यतिकरेभूयो विव मन्त्रवत्मना ।॥ ८ ॥ 
अध्वातीतावबोधाख्ये नमस्ते हरिवहभे ॥ १॥ का _ 

तस्य सन्त्राध्वनो व्यक्ति गदन्त्या मे निशामय । 
वर्णाः प्रकाशिता देवि यथावत सर्वहेतवः । राब्दब्रह्मविवर्तोऽयं किरणायुतसंक्ुटः ।! ९॥। 
मन््रमा्ममिदानीं मे यथावद्रक्तमहसि ॥ 

श्रः [ चिद्धक्षणः षड्गुणात्मा तस्य भेदश्चतु्विधः। 
एक एव परो देवः श्रीमान् पुरुषसत्तमः । कचिद्रीजं कचितिपण्डं कचित्संज्ञा कचित्पदम् 
षाडगुण्फम्भोनिधिर्दिव्यः सर्वात्मा सर्वतोमुखः ॥ न 

् दिव्यः सवः ४ तुय सुपुप्िः स्वप्रश्च जाग्रद्रीजादयः कमात् । 
तस्याहं परमा शक्तिरहता श्रीरभेदिनी । एकस्वरं द्विखरं वा स्वरव्यञ्जनयोदधैयम् ॥ ११ 
स्वाधार सर्वशाक्तिः सर्वज्ञा सर्वतोमुखी ॥ # ॥ (न 

दिशं दर्णोदसीखवत् बीजं वहुस्वरं वापि विज्ञेय विबुधेश्वर । 
मयि प्रकाराते । दपणोद्ररीरवत् । "अन्तरा हरयः पिण्डं कचित्स्वरसमायुतम् ॥ १२॥। 
बोध एव स्वरूपं मे निर्मखनन्दटक्षणः ।॥ ५ ॥ 

इच्छापरवती साहं बोधकांडाविवतिंनी । 1 न । 
शब्द्रह्ममयी भूत्वा विवर्तेऽहं कटाध्वना ।। ६ | = करियाकारकसंयोगस्तुतिसंबोधलक्षणः ।। ६२ ॥ 

कटा ज्ञानादयः प्रोक्ताः षड़ गुणाः पारमेश्वराः । नाना मज्ञासमायुक्तः पदात्मा मन्त्र उच्यत । 
तासां त्रिकद्वियोगेन विवर्ते तत्त्ववत्मना ॥ ५ ॥ एतच्चतुष्टयं मन्त्र संपूण देवतात्मनि ॥ १४॥ 

१, षडध्वेति । वर्णकखतक्वमन्त्रपदभुवनाख्याः षडध्वानः । ५, स्वति । 
दाब्दानामथानां चत्यथः। ६, उच्छापरवतीति । स्वच्छन्देत्यथः । विवर्तः परिणामः । 
करध्वनेति । ज्ञानादिगुणामनेत्यथः । ७, क्रकिद्वियोगेन ; युगरत्रययोगेनेत्यथः । 

१, बीजपिण्डसंज्ञापदमन्त्राः क्रमेण तुयादिजाग्रदन्तपदचतष्टयसंगता ज्ञेया इत्यथः | 

१२. अन्तरा मध्ये स्थिताः दरयः व्यञ्नानि पिण्डमन्त्र इत्यथः । तस्यापवादमाद-- 
कचिदिति । १३. पदमन्त्रस्वरूपमाह--क्रियेत्यादि । संबोधः संबोधनम् । १४, अभिज्ञा 

 अन्तराहूरयः 4. ; अन्तराहल्यः 8. 0.; अन्तराकुख्यः ^. ; अनन्तराविलं 1). 



७२ लक््मीतन्त्रम् 

सा चतुष्टयसंबद्धा सिद्धिमिष्टा प्रयच्छति । एषां पिण्डोऽथवा बीजं ते मन्त्राः साबेकाछिकाः । 

्ेत्रकषेत्रज्ञभावं च मन्त्राणां व्रिदरोश्धर ।। १५ ॥ बीजाभावे तु मन्त्राणां बीजं कृत्वादिमाक्षरम् ॥ 

विज्ञाय तत्त्वतो मन्त्रान् प्रयुञ्जीत विचक्षणः । अनुस्वारयतं पश्चात् सकलं मन्त्र उच्यते । 

शकः- परक्रीडयन्ति पुरुषं मन्त्रा रागेण रञ्जितम् ।। २४॥। 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसद्वाव मन्त्राणां वद मेऽम्बुजे || ९६॥। चतुदशविभागस्थ प्राकर भुवन ध्वनि | 

"यद्विज्ञाय न मुह्यन्ति सिद्धिमेष्यन्ति चाचिरात्। तुयैवज सुषुप्त्या्य प्राकृते च पदाध्वनि ॥ २५॥ 
श्रीः- 

बीजं बीजवतां जीवः शिष्टं क्षेत्र प्रकीतितम् ।। 

निर्बीजानामादि जीवः क्षेत्रं तु परिदोषितप । 
बीजानां चेव पिण्डानामस्तु क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ 

आचाय॑ष्टिपातस्थं पुरुषं संयतेन्द्रियम् । 
प्रसादसुमुखा मन्त्रा उत्तायं भुवनाध्वनः ।॥ २६ ॥ 

ऽपद्ाध्वनश्च वैराग्यं जनयन्तः पदे पद् । 
क्रमात्तत्वकलावणेपदवीषु नयन्ति तम ।॥ २५॥ 

शिष्टं तु क्षेत्रमुदिषएटमकाररहिते पुनः । ® “~ € ध 

~__ ~ < मन्त्र प्रासदमासद् नघूत। राषबन्धनः । 
्ञत्रज्ञ; स्वर उद्दिष्टः केवले च स्वरे पुनः ॥ १५॥। ९ 

क्ष्मीनारायणाख्यं तद्विति ब्रह्म श्श्धतम् ।(२८५॥। 
जीवः स्यात् प्रथमा मात्रा द्वितीयादि प्तनुभवेत् । 
एकमात्र तु जीवः स्यान् संस्कारोऽदद्धतलक्षणः || र ̀ 

५ आचायेः कीरो देवि शिष्यस्तस्य च कीटञ्चः । 
उच्चायैमाणं क्षत्रं स्यान्निःस्वरे पिण्डके पुनः । मन्त्रेषु कतमो मन्व्रः प्रभवेत् परमाप्तये ॥ २५॥ 
प्र उदिष्टः सिषं क्षेप्र 4 || २१९ थमो जीव उद्दिष्टः सिषं क्त्र परचक्षते*॥ २१॥ कथं स चोपदेष््य एतद् ब्रूहि नमोऽस्तु ते। 

्ेत्रक्ेत्रज्नसद्धाव एष ते संप्रदशितः। श्रीः 
दौ मध्ये तथान्ते च तरिषु वान्यतरत्र वा ॥ सबेटश्चषणसंयक्तोऽ ब्राह्मणो वेदपारगः ।। ३० ॥। 

संज्ञा| १५, सा ; देवता। १७, बीजवतां मन्त्राणां बीजाक्षरं जीव इत्यथः। १८, आदीति। 

आदयक्षरमित्यथः। अम्तु ; अकारम््वत्यथः। १९. अकाररहिते पुनरिति उत्तरत्रान्वेति । स्वरः ; 

य: कश्चित् स्वर इत्यथः । केवटे च स्वरे इयुत्तरत्रान्वेति । २०. संस्कार इति । मध्यमा 

वागित्यथः। अ्रा्टादाध्यायसः षटुर्विशः छ कोऽवधेयः > १. उचवायेमाणमिति। वेखरीत्यथः। 

३, यत्र मन्त्रे बीजं नास्ति तत्र प्रथमाक्षरमनुस्वारयुतं बीजमित्यथः । यथा गणपतये नमः 

1 7. 011{§ परा 11165 णि 0616. मनुभवेत् ए. ऽ संस्कारोद्रोधलक्षणः 1. 
4 क्षेत्रज्ञ उच्यते 1. 5 ¶. 0प्रा11§ ९८ 11768 िणा॥ 76९. ० संपन्नो ^. 
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षट्कर्मनिरतः शान्तः पड्चकाटरतः शुचिः । 
पद्छरात्रार्थविन्मोनी मन्त्राक्षरकृतश्नमः ।॥ ३९ ॥ 

न स्थूलो न कृठो हृस्वो न काणो नेव रोगवान् । 
नान्धो न बधिरो मूढो न खल्वाटो न पङ्गुकः॥ 

न हीनाङ्गोऽतिरिक्ताङ्गो न धित्री न च डाम्भिकः। 
न क्रोधनो न दुश्चमा न खोभहतचेतनः।। २३॥ 

अक्ुरीनं दुराचारं शटं जिह्यं च वजेयेत् । 
दयादान्तिशमोपेते" टढभक्ति क्रियापरम् । ३४ ॥ 

सलयवाक्छीलसंपन्नं रेखकर्मसु कोरालम् । 
जितेन्द्रियं खुसंतुष्टं करुणापूणंमानसम् ॥ ३५॥। 

'आ्यैलक्षणसपन्नमाजेवं चारुहासिनम् । 
अएवंगुणगणाकीण गुरं विद्यात्तु वैष्णवम्“ ।। ३६॥ 

शिष्यश्च ताटञ्ो ज्ञेयः सवेरक्षणटरधितः । 
्षान्तिक्ीटं सुधीमन्तं? क्ोधटोभविवर्जितम् ॥ 

स्नागाचनरतं९ नित्यं °|श्युश्रुगणोद्यतम् । 
विप्राभिदेवपितषु भक्तं तपेणक्षीलिनम् ॥ २८ ॥ 

करुरीनं च तथा प्रज्ञं शास्राथनिरतं सद्ा । 
ब्राह्मणं कषत्रियं वेयं शुद्र वा भगवत्परम् ।॥ २३९ ॥ 

ईटग्टक्षणसंयुक्तं शिष्यमाजेवसंयुतम् । 
वर्णधमेक्रियोपेतां नारीं वा सद्विवेकिनीम् ॥ ४०॥ 

"विद्यादनुमते पत्युरनन्यां पतिमानिनीम् । 
एवंलक्षणक शिष्यमाचार्यो भगवन्मयः । 
श्ञापयेद्धिधिवन्मन्त्रान् गुरुटृटथा समीक्ष्य तु ॥ 

इति श्श्रीपाच्वरत्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे गुरुशिष्यलक्षणं नाम 

एकविंशोऽध्यायः 

त्यत्र गं इति बीजमन््रः । ४१. अनेन सीदद्रयोरपि तान्तिकमन्नम्रहणे अधिकारो विधीयते । 
परं तु तारविषिये विदोषो ग्रन्थान्तरेष्ववगन्तव्यः । 

इत्येकविश्ोऽध्यायः 

1 ह्ान्तिदमोपेतं 8.; शमदमोपेतं 7. 1. ° आर्य ६.; कुर्यात् 1. > एवगुखुणा ¢. 8. 
^ केवलम् ए. 5 सुशीलं तं 8. 6 परं ¢. 
7 दद्यात् 1. 8 भ्रावयेद्धिविधान् (^. ° श्रीपञ्चरात्र ^; श्रीपाञ्जरात्रे 8. ए. 
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दाविरो ऽध्यायः 

ऋ 

अनादिनिधने देवि स्वेज्ञे हरिवल्लभे । 
कथं वे ज्ञापयेन्मन्त्रास्तेषां रूपं च कीरशम ।१॥। 

समप्रधानता वैषामुत उयेष्ठकनिठता । 
एतत् प्रष्टा मया च्रूहि नमस्ते सरसीरुदे ॥ २॥ 

श्रीः- 

श्रणु सवेमदोषेण मत्तस्त्वं पाकडासन । 
यथास्मि मन्त्रूपःहं यथा च ज्ञापयामि तन् ॥ 

परं ब्रह्म परं धाम षाड़गुण्यममरोऽज्वलम् । 
देशकाखानवच्छिन्नमनाकारमनूपमम ॥ ४ ॥ 

अहमित्येव तद्रह्य स्वात्मसंबोधि निगुणम् । ̀ 
अनादिनिधन दिव्यं रक्ष्मीनारायणं महत् ।। ५ । 

चिदानन्दरसं दिव्यमखण्डमजरामरम । 
अनुन्मिषद्धवद्धावं मरह्यमाहकवजितमः ।। ६ ॥ 

स्तिमितं तत् परं बऋह्य तस्य स्तिमिततास्म्यहम । 
तत् कदाचित्परं ब्रह्य भवद्धावन्यवस्थया ।। ७ ॥। 

उन्मिषरयजहद्रपं सेच्छयेव कदाचन । 
"साहं भावात्मिकार्हता "संपूज्या परमात्मनः ॥ 

उदेमि भवतो देवादिच्छयेव विवस्वतः* । 
संभत्याखिटसंभारमिच्छयेव स्वनिर्मितम् | ९॥ 

स्वभित्तौ लिखितं नीताः प्रभवामि षडध्वना । 
वार्ण: कलामयभ्चैव तान्त्विको मान्त्रिकस्तथा ॥ 

पादिको भोवनब्ैव षडध्वान प्रकीर्तिताः । 
परमं यदहंताख्यं “संविदरूपमनामयम् | ११॥ 

उन्मेषः प्रथमस्तस्य वणोध्वा परिकीतिंतः । 
व्याकृतिदेश्िता तस्य पूवे ते पाक्डासन ।। १२॥ 

तदेव परमं रूपं मम संविन्मयं महत् । 
विवतेतेऽध्वभावेन ज्ञानाद्येन करात्मना ।। १३॥ 

ज्ञानादीनां कलानां तु गणाना परमात्मनः । 
पूनै ते कथिता सूक्तियावन्तो याटञ्चश्च ते ॥१४॥ 

अध्वदयमुपादाय तद्रूपं मम चिन्मयम् । 
वासुदेवादिरूपेण वर्त॑ते तत्त्ववर्मना ॥ १५॥ 

३, ज्ञापयामीति । आचाय॑रूपेण बोधयामीत्यर्थः । ४, अनृपममिति । अनुप- 
ममित्यथ * । ५ | निगेणम् १ सत्वादिप्रकृतगुणहीनम् । ६, अनुनमिषदित्यादि । 
रान्तपरावस्थायां भवद्धावरूपोन्मेषरहितमित्यथः । तथा म्राह्यत्यादिकमपि भाव्यम् । ८. 
उन्मिषति; प्रकारात इत्यथः । अनहदित्यादि । स्वाभाविक निर्विकारतल्मजहदिव्यर्थः | 
९, विवस्वतः ; तेजोमयाद्वगवत इत्यर्थः । १५. अष्वद्रयम् ; वर्णाध्वानं कलाध्वानं चेत्यर्थः । 

1 ग्राहकतोज्छितम् 1. 
५ व्रवद्धिता 

2 अहं [). 

° नीतं ^^. ; विलिखन्तीदं 1. 
° संपूर्णां 8.; पूजिता ए. 
¢ सचिद्रुपम् ?. 



वैरोऽध्यायः 

हाश्च विभवाश्चैव यज्चान्यद्धगवन्मयम् । 
वाध्वनो विघृत्तिः सा कीतिता परमात्मनः ॥ 

#ध्वद्रयमादाय तदेव मम चिन्मयम् । 
प विवर्तते श्धन्मन्त्रेण परमाध्वना ॥ १७ ॥ 

तारणाय जीवानां मप्रानां भवसागरे । 

गाय भवसंस्थानां वेराम्यजननाय च ।। १८ ॥ 

वाराधनस्य सिद्धथथ मानसाटम्बनाय च । 

न्राध्वा परमोदारो मम चिदरूपलक्षण ¦ || १९॥ 

सुदेवादिदेवानां मूर्तिभावं त्रजत्यसो । 
न््राः सर्वे चिदात्मानः सर्वगा: सवंसाधकाः ॥ 

यमाणाश्च मन्तारं गुप्ररूपश्च शाखतः । 

पोगापधगेदा ह्येते देवदेवस्य श ङ्गिणः।। २१॥ 

पं मे "भगवन्मन्रा विज्ञेया मूतयोऽमलया: । 
नागरत्छप्रौः सुषुप्निश्च तुय चेति चतुष्टयम् ॥ 

तेयं पदाध्वनो रूपं जग्रद्र्येन्द्रियक्रमः* । 
बरहयन्द्रियाणां तमसाभिभूते विभवे सति ॥ 

अन्तःकरणवृत्तियां संस्कारपरिदोषिणी । 
घा स्वप्र इति विज्ञेया तद भावे सुपुप्रिका । २४ ॥ 

सानांभभूतस्य सच्त्वस्थस्य ।वपाश्चतः । 

्यान्तःकरणस्थाया वृत्तेरुपरमे सति ॥ २५॥ 

सन््वप्रसादस्य संततिस्तुयंसंज्ञिता । 
¡ चतुर्विधे मर्गे निर्दिष्ेऽस्मिन् पदाभिषे ॥ 

व सपुप्त्यादिरखुदधां भजते गतिम् । ` 
यादिक्षितिप्यन्ता योक्ता भुवनपद्धतिः ॥ २५ ॥ 

वनाध्वा स विज्ञेयो द्यशद्धो मर्पङ्किलः । 
क्रीडयन्ति मन्त्रास्ते श्चद्रागपरं नरम् ॥ २८ ॥ 

त्द्धोनेन्द्रजाखानि दडोयन्तो विमोहितम् । 
[रुणा सदयं सम्यग्बीक्षितं करुणादसा ॥ २९ ॥ 

त्तारयन्ति वैराम्यं जनयन्तः पदे पदे । 

तः शद्धमयान् मागन् प्रापयन्तः शनेः नैः ॥ 

ग्दब्रह्मणि निष्णातं प्रापयेयुः परां श्रियम् । 

एवंविधा महात्मानो मन्त्राः परमपावनाः ॥ ३१ ॥ 

तरिविधात्ते तु विज्ञेया अधमा मध्यमाः परे । 

भवोपकरणानां ये देवानां मूर्तितां गताः ॥ ३२ ॥ 

अन्तवत्फलद। मन्त्रास्ते ज्ञेया अधमा वुधेः । 
यन्त्रा बिभवदेवानां सरक्तीनां तु मूतंयः ॥ २३, 

,६, अन्यत्; व्यृहान्तराणि विभवान्तराणि चेतथः । १८, मन्त्राप्वप्रयाजनमाह--- 

त्तारणायेत्यादिना । १९, मानसारम्बनायेति । दामाश्रयरूपप्रदशेनेन योगिनां मानसस्य 

यानाखम्बनपदानायेत्य्थः । एतच्च श्रीविष्णुपुराणे प्रपञ्चितम् । >०* ॐ रकृतं 

न्त्रमहिमानमाह- मन्त्रा इत्यादिना । २१. महिमवर्णनमुखेन मन््रान्दयोगिका्थमाह-- 

पायमाणाशचेति । मनधातोः त्रैधातोश्च व्युखन्न इति भावः । व्युखत्त्यन्तरमार --गुपतेति । 

“मत्रि गुप्तभाषणे इति धातुः । २३. स्वप्रावस्थां निरूपयति-- बाह्यत्यादिना । २४, 

दभावे ; संस्कारामावे । २७, मुबनाध्वानं निरूपयति - मायादीति । ३०, पदे पद ; 

जा्रदादिक इत्यर्थः । ३१, शब्दब्रह्मणि ; मनत्रषित्यथः । ३२. परे इति । उत्तमा इत्यथः। 

आराधनप्रसिद्धयथम् 1. मघवन् ५. ॥ि <, 9 ° 
6. ९ १ 8, 



७६ रुष्ष्मीतन्त्रम् 

ते ज्ञेया मध्यमा मन्त्रा उत्तमा व्यूहमूर्तयः । कटाङ्गा उत्तमा ज्ञेया अन्याङ्गा मध्यमाः स्मृताः । 
ये तु ब्रह्मावगाहन्ते लक्ष्मीनारायणात्मकम् ॥ ३४॥ अनङ्ग अधमा मन्त्रा भूयः णु सुरेश्वर ॥३५॥ 

बीजपिण्डादिसंयुक्ता उत्तमाः परिकीर्तिताः । 
२०५ । बीजादयन्यतमान्तःस्था मन्त्रा मध्यमसंक्ञिताः ।(३८॥ 

। अबीजादियुता ज्ञेया मन्त्रा अधमसंक्ञिताः । 
उत्तमाः पद्रात्रस्था मध्यमस्तु त्रयीमयाः । एवं मन्त्रविधा ज्ञात्वा ह्याचायेः शखखोचनः। 
तन्तरान्तरस्था विज्ञेया अधमाः शाखचश्रुषा ॥ 'यथास्वरूपतः दिष्यान् ज्ञापयेद्र्थितो मनून् ॥ 

इति श्श्रीपा्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे षडष्वमन्त्रस्वरूपकथनं नाम 

द्वाविंशोऽध्यायः 

भवोपकरणानि ; सर्गोपकरणमूतानि । ३६. पञ्चरात्रस्था इति । अनन्यपरसात्तिकतम- 

भागवतोदेशमवृत्ततवात् तेषामुत्तमत्म् । त्रयीमया इति । त्रैगुप्यविषयत्वात्तषां मध्यमत्वम् । 
३.७. कखः ; ज्ञानादयः | 

इति दाविशषोऽध्यायः 

7 यथानुर्पतः 1. ¢. 2 श्रीपञ्चरात्न ^^. : श्रीपाश्चरात्रे 8. 2 [. 00115 116 ५९. 



त्रयोविरोऽध्यायः 

व्यापकं यत् परं ब्रह्य ठक्ष्मीनारायणं महत् । 

अहंता परमा तस्य शाक्तिनारायणी ह्यहम् ।॥ १॥ 

अनुग्रहाय छोकानामहमाचायेतां गता । 
संकषेणस्वरूपेण | श । 

स्पेण शाखं प्रद्योतयाम्यहम ।। २॥ 

पुनश्च गुरुमूर्तिस्थ। सम्यग्विज्ञानजञाछिनी । 
शक्तिमय्या स्वया रथा करुणामन्त्रपू्णयाः ।२॥ 

श्पाख्यामि गुरुभूतवा रिष्यानात्मोपसर्पिणः । 
तस्माज्जञेथः सद दिष्येराचार्योऽसो" मदात्मकः ॥। 

| 

रिष्यं संज्ञापयेन्मन्त्रान् श्यथा तदवधारय । 

अदौ ञुदधे समे स्निग्धे देरो भूदोषवजिते ।५॥ 

बणोौनुरूपवणोदये गोमयेनोपलेपिते । 
धूपिते शल्यनिभुक्ते गन्धपुष्पाद्यरकृते ।। ६ ॥ 

पट्वगव्येन संसिक्ते चन्दनाद्यनुलेपिते? । 

समन्मयीं च घटिकां केवटे: कुमः शभः ॥। 

प्रणवादिनमोऽन्तेन स्वेन मन्त्रेण पूजयेत् । 
व्याहया परिजप्याथ "पूया प्रणवाद्यया ॥ ८ । 

मृदं भूमौ प्रसायांथ गन्धधूपाधिवासितप्? । 
चतुरश्र सुवृत्तं वा द्विहस्तं हस्तमेव वा ॥ ९॥। 

सुसमं मातृकापीटं कृत्वा प्रस्तारयेन्त॒ ताप । 
एकेव मिन्नवगो या" देवी पद्ठदडाक्षरा ॥ १०॥ 

मन्त्राणां जननी साक्षान्मम शब्दमयी तनुः । 
पद्यमाकारेण ब। मन्त्री चक्राकारेण वा स्तरेत्।। 

पोरुषे चक्ररूपं तु पादीं रक्ष्मीमनुक्रमेत् । 
अम्रीषोममयी `शाक्तिर्विसृष्टाख्या द्विरष्टधा ॥१२ 

1 स्वराख्यां तां छिखेत्पत्रमरं वा पूरवैदिम्गतम् । 
प्रथिव्यादिपुमन्ता ये पद्व वगास्तु कादयः ।१३॥ 

अग्न्यादि वायुपयन्ते तां छिखिद्रपत्रवत् । 
अन्तःस्थधारणारूपं यादिवान्तचतुष्टयम् ।। १४॥ 

५. भूदोषाः केरानखायिसंसगजाः, उषरत्वादयश्च । ६, वणा नुरूपेत्यादि । बाह्म- 
णादिवर्णानुगुणतितादिव्णयुक्ते इत्यथः । तथा चोक्तं परमसंहितायाम्--“ ब्राह्मणस्य सिता 
भूमिः क्षत्रियस्यारुणा भवेत् । पीतव्णां च वैस्यस्य कृष्णा शूद्रस्य कीर्तिता ॥ ” (७-५) 
इति । राल्यानि कण्टकादीनि । ७, केवर; व वि्लस्तैः । अग्रथितेरित्यथः । ८, पू्वैयेति । 

व्याहृ्येत्यर्थः। १०, भिन्नवगां ; कवर्गादयातना भिननेतय्थः । १३, प्रथिवी ककारः । 

1 2. 0111185 1115 11716. 

+ आचाय; सः 7). 
7 ए. 01115 {115 970 {16€ लं क्क्व. 

 पूरया ^. 
5 यथावत् 8. 7. ए. 0. 

3 पावयामि 8. 
6 चन्दनाद्युपलेपिते 8. ¢. ?. 1. 

8 धूपादिवासितम् ^.; पुष्पादिवासितम् ए. 

9 वर्गस्था ¢.; मार्गा या 2. २. 1० विद्या सृष्ट्याख्याता द्विरष्टका 1. " स्राख्यातां 1. 



७८ 

उद्ग्गतं लिखेत् पत्रमरं वा पूर्ववद्रुधः । 
श्यं क्षान्तं तुरीयान्तं यद्क्तं जह्यपव्वकम् ।। १५॥। 

तष्टिखिदेरादिक्संस्थमरं पत्रमथापि वा । 

शब्दाख्यं यत्परं ब्रह्म अ्योतिम॑यमनामयम् ।॥। १६॥ 

ध्यायेदाटछोकरूपेण पयन्ते चक्रपद्मयोः । 
प्रणवलनेमोजन्तेस्तेरभ्षरेस्तत्त्वसंज्ञकेः ।। १७ ॥। 

'परक्तिं त्वचेयेत्तत्र तत्वरूपां तु मां बुधः । 
ततस्तत्कर्णिकामध्ये चिन्तयेन्मन्त्रमातृकाम ।। १८॥ 

अनादिनिधनां देवीमहंतां पुरुषोत्तमीम्ः । 
पाडाङ्कुडाधरां देवी पद्धिनी पद्ममालिनीम् ।१९॥ 

प्रसन्नां पद्मगभाभां सर्वखोकमहेश्वरीम । 
वर्णप्रक्लप्रावयवां वणोरंकारभूषिताप ॥ २० ॥ 

शब्दब्रह्म तुं विद्यात् प्रणवं तु रिरः स्मरेत् । 
अ आ इति वो विद्यादि ई विद्यात्तु चक्षुषी ।।२१॥। 

उ ऊ कर्णो ऋ ऋ नासापुटावन्यो कपोलकौ । 

ए ठे ओष्ठो भ्व विज्ञेयो ओ भो दशनपङ्क्तिके ।। 

भं जिह्वाम: समुच्वारं कचवगों करौ स्मरेत् | 
टतव्ों पदौ विद्यात् पफौ पर्श स्मरेदरधः। २३॥ 

बभो पश्चत्पुरोभागो मं नाभि परिचिन्तयेत् । 
प्राणोष्म।णो यरो विदाहं हारं परिचिन्तयेत्।। 

रक्त्मीतन्त्रम् 

वकारं कटिसूत्रं तु कुण्डले तु शषौ स्मरेत् । 
सकारं हृद्यं वियाद्धदयस्थं तु हं स्मरेत् ॥ २५॥ 

प्रसरन्ती प्रभां विद्यात् क्षकारं विद्युदुञ्जवलम् । 
4रङ्गं नासम्रगं विद्याद्यमाख्यं हृदये स्मरेत् ॥२६॥ 

जिह्वामूलीयकं जिहामूले विद्यादनन्तरम् । 

उपध्मानीयक विद्यादोए्योः करमडास्तथा ॥ २७॥। 

शुभेवंणमयेः पद्येरम्रीषोममयेः कृताम् । 
बिभ्रतीं वनमालां च कण्ठात्पाद्बटम्बिनीम्।।२८॥ 

अम्रीषोमाकंकोटयाभं सुरद्रत्रविभूषितम् । 
मछुरं चिन्तयेद्धिदान् श्हकारं पारमेश्वरम् । २९ ॥ 

एवं संस्मृ तां देवीं मातृकां मन्त्रमातरम् । 
पूजयेदष्येपुष्पाद्यैरो नमो मन्त्रमातृके ।। ३० ॥ 

इदमघ्य गृहाणेति भोगेरेवमनुक्रमात् । 
ततः कृताञ्जलिः प्रह प्रणम्या्टङ्गवद्भवि ॥ ३१॥ 

पदमसे पद्मनिटये पद्य पद्माक्षवह्म । 
सर्वतच्त्वकृताधारे मन्त्राणां जननीश्वरि6 ॥ ३२ ॥ 

व्याक्ुर् त्वं परं दिव्यं रूपं खक्ष्मीमयं मम । 

परार्थ्यैवं प्रयतो मन्त्री स्वयं लक्ष्मीमयो भवेत्।२३॥ 

मातृकाकृतविन्यासः स्वयं सन्मात्कामयः । 

उद्धरेदीप्सितं॑मन्त्रं शिष्यस्योपदिदोत्ततः ।॥। ३४ ॥ 

बीजपिण्डात्मका मन्त्रा मन्त्रेषु श्रेष्ठतां गताः । 
तत्र श्रेष्ठानि बीजानि पिण्डेभ्योऽपि सुरेश्वर ।२५॥ 

पुमान् मकारः । १९. पुस्पोत्तमस्य सखी पूरुषोत्तमी । २२. अन्यो ; छदटवर्णावित्य्थः | 
अनयोनपुंसकत्वान्न नान्ना निर्देशः । २६. रङ्गम् ; अनुनासिकम् । ३४, मातृकेत्यादि । 

1 प्रतिस्वमचयेत्ततर 1. 

५ 2. 7. 1. 011{ 3 11765 7011 0€1€, 

2 पुरुषोत्तमाम् ^. 8. ¢. >. 
° मकारं ^. 8. 

"तु 8.7, 

6 ईश्वरे 1. 



त्रयोविकशोऽध्यायः ७९ 

बीजेषु रत्नभूतानि "सप्र बीजानि वासव । 'प्राुम्रं पच्चमं बीजं षष सारस्वतं मतम् । 
तारकः प्रथमं बीजं द्वितीयं तारिका स्मृता ।३६॥ महालक्ष्मीमयं बीजं सप्तमं परिकीतिंतम् ।॥ ३८ ॥ 

तयोस्तु तेजसा तुल्यं ठतीयमनुतारिका । स्थूलसुक्ष्मपरत्वं तु प्रतिस्वं परिकीतितम् । 
चतुथ तु जगद्योनिः परमं बीजमुच्यते ।॥ ३७ ॥ तव॑ शक्रावहितो भूत्वा श्णु बीजन्यनुक्रमात् ॥ 

इति शश्रीपाच्चरत्रसारे रक्ष्मीतन्त्रे भ्मातृकाप्रकाडो नाम 
त्रयोविंशोऽध्यायः 

अकारादिक्षकारानैर्वर्णेः कृतः विन्यासः पद्मचक्रयोः निक्षेपः येन सः । ३६. तारादि. 
मन्त्रोद्धारक्रमोऽनन्तराध्याये वक्ष्यते । 

इति जयोविकश्ोऽध्यायः 

तारकादीनिः1. 2 प्रद्यम्नः ^. ए. ¢. 3 पञ्चरात्र 4.; पाञ्चरात्रे 8. 4 टक््मीमावृका ¢. 



चतुर्विरो ऽध्यायः 

श्रीः-- 
परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिरनूपमम । 

 छक्ष्मीनारायणं ब्रह्म दोषरात्यं निरञ्जनम् ॥ १॥ 

एकं सर्वमिदं व्याप्य स्थितं सर्वोत्तरं महः | 
अहताह् परा तस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । २॥ 

हिताय सबेजीव।न।मुन्मिषन्ती स्ववाज्छया । 
शब्दनब्रह्ममयी भूत्वा मातृकामन्त्रविग्रहा ॥ ३॥ 

भवामि मन्त्ररूपाह* तत्तद च्यानुकारिणी । 
प्रथमं ताररूपेण भ्यथास्म्येवं समुद्धरेत् ४ ॥। 

प्रथमं ध्रवमादाय ततः कणं समुद्धरेत् । 
नाभि समुद्धरेत्पश्चात् त्रयमेकत्र योजयेत् ॥ ५ ॥। 

ओमिव्येतत् समुत्पन्नं प्रथमं ब्रह्मत।रकम । 
बिन्दुना भूषयेत् पश्चान्नादेन तदनन्तरम ॥ ६ ॥ 

ध्यायेत् संततनादेन तेखधारामिवातताम । 
एतत्तदष्णवं रूपं उयश्षरं ब्रह्य शाश्वतम । ५ ॥ 

अनिरुद्रसत्वकारोऽत्र प्रद्यञ्नः पद्मः स्वरः । 
संकषणो मकारस्तु वासुदेवस्तु विन्दुकः । ८ ॥ 

चतुणोमविभागस्तु नादस्तत्र सुरेश्वर । 
नादस्य या परा काष्ठा सारहता परमेश्वरी ॥ ९॥ 

राक्तिः सा परमा सृष्ष्मा भनादन्तगगनाह्वया । 
शब्दन्रह्ममयी सक्षमा साहं सवोवगाहिनी ॥ १०॥ 

विरामे सति नादस्य "यः स्फुटीभवति शस्वयम् । 
ञ्योतिस्तसपरमं ब्रह्म लक्ष्मीनारायणाह्यम । ११॥। 

एतत्ते वैष्णवं धाम कथितं पौरुषं परम । 
शान्तमस्येव यद्रूपं तस्य तत्तवं निशामय ॥ १२॥ 

भविसष्टं पूवेमादाय सूयेमन्ते नियोजयेत् । 
संनिकर्ष परे जाते तदोमित्युदितं महः ॥ १३॥ 

एतत् तत् परमं धाम शक्तिसंहारखक्षणम् । 
स्मयेमाणं परं तत्त्वं प्रकाङायति यद् ध्रवम् ।१४॥ 

१०, नादान्तेत्यादि । पूर्वोक्तस्य नादस्यान्ते यत् गगनं दहराकाशः, तद्रूपेत्यथः । 
देव्या उहराकाशरूपत्वात् परब्रहमणसतन्नियतवसतिव्वं श्रयते-- “८ तत्रापि दहं गगनं विशोक- 
स्तस्मिन् यदन्तस्तदपासितव्यम् इति । श्रीसात्वते च-““ नादावसानगगने देवोऽनन्तः 
समन्वितः" (२-६९) इति । १३. विसृष्टिः विस; । सूर्यः अंकारः । अः~+अं 
स्थिते “ अतो रोः” इ्य्वे गणे पूर्वरूपे च ओमिति भवति। १४. विसर्मनिन्दसंयोगरू 

1 श्रीरुवाच 1. 2 महत् ^. ए. ¢. 7. 0. सवभूतानां 7. 
५ भूताहं 1). 5 यथास्थोऽयं 8. ¢^. 6 नादान्ता ^. 1. 

प्या 7, 8 धुवम् 8. ©. ए. 9 >. , 
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संहय सवेसंभारं शुद्धाश्यद्धाध्वसंभवम् । 
सृष्टौ समुद्यता शक्तिः सूर्ये पुंसि सनातने ॥ १५॥ 

परमे भोक्तरूपे सा विधाय प्रतिसंचरम् । 
अभ्रीषोममयाद्धावात् स्थूलात्सा प्रतिनिगंता ।१६॥ 

दापत्यं मध्यमं उश्चद्विन्दुनादमयं श्रिता । 
शाक्तिः शन्तात्मक दिव्यं "सृक्ष्मदापत्यमाश्रिता ॥ 

प्रतितिष्ठति सा दिव्ये व्यापके परमात्मनि । 
अस्य मात्रा विधानज्ञेः सार्धास्तिस्र उदाहृताः ॥ 

त्रयोऽप्रयखयो ण्टोकाख्यो वेदाख्यो गुणाः । 
त्रयो देवाख्यो व्यूहाखयो वणाोखयः स्वराः ॥१९॥ 

त्रितयं त्रितयं शक्र यत् किंचिल्नगतीगतम् । 
तदादि त्रितयं ज्ञेयमधेमात्रा निरञ्जना ॥ २०॥ 

सर्वे शब्दे। अकारोत्था उकारात्तेजसां त्रयम् । 
प्रथिव्यादि प्रकृत्यन्तं मकारोत्थं पुरंद्र ॥ २१॥ 

ज्योतिर्मस्यर्धमात्रा सा चिन्मयी परमा कटा । 
युग्भिः स्वरैः सबिन्द्रन्तेराद्यन्तस्वरषट्कयोः ॥ 

ज्ञानादिगुणषट्कान्तेरङ्गक्ट्टपिरमुष्य त॒ । 
नाभो प्रषठे तथा बाह्योरूरुजानुपदेषु च ॥ २२॥ 

सषटिसंदाररक्षणमित्यथः । १५. सूर्य पुंसि ; 
अकारादि त्रयमित्यथः । अधमात्रा बिन्दुः | 

तारपूवोन् गुणान् भूयो विन्यसेत् पाकडासन । 
एवं विन्यस्य तन्मन्त्रमङ्गोपाङ्गसमन्बितम् ॥ २४॥ 

स्वदे गुरुरात्मस्थं चिन्तयेत् पुरुषोत्तमम् । 
विश्वादिख्यपूवे तु यथावत् तन्निबोध मे ॥ २५॥ 

विश्वं जाग्रत्पदेश्चानं सर्वेन्द्रियसमीरकम् । 
भोक्तारं शब्दपुबोणां पक्वानां विषयात्मनाम्।। २६॥ 

'अनिरुद्धात्मकं “तं च चिन्तयेत् प्रथमाक्षरम्ः । 
तं सोपकरणं देवमकारे प्रविखाप्य तु ॥ २५॥ 

अकारं तेजसे देवे प्रद्युम्ने स्वप्रवत्मगेऽ । 
अन्तःकरणव्ृत्तीनां प्रेरके प्रविरापयेत् ।। २८ ॥ 

तं सोपकरणं देवमुकारे प्रषिखापयेत् । 
उकारं चेन्रे प्राज्ञे संकर्षणतनुस्थिते ।॥ २९॥। 

सुषुप्निपदगे शश्वत् प्राणादिग्रेरके विभौ । 
विरप्य तं च देवेशं तुयेसंस्थेऽधेमात्रके ॥ २० ॥ 

ज्ञानानन्दमये देवे वासुदेवे विखापयेत् । 
तुयोतीते च तच्तुय खक्ष्मीनारायणात्मनि ॥ ३१॥ 

प्रविखाप्य स्वयं दिव्यामर्हतां वैष्णवीं श्रयेत् । 
तन्मयस्ताटड् प्राप्य खयस्थानं ततः क्रमात् ।॥ ३२॥ 

बिन्दुरुपे । २०. आदि त्रितयमिति । 
२१. तेजसां त्रयम् ; सू्यसोमाभिरूपम् । 

२२. परमा कट ; नादः । आदिस्वरषट्कम् अकाराद्यूकारान्तम् । अन्तस्वरषट्कम् 
कारायोकारान्तम् । तेषु युक्स्वराः आ, ई, ॐ, टृ, एे, ओ इति । तैः सबिन्दुभि- 

रङगन्यासः । उपाङ्गन्यासस्तु सतरः ज्ञानादिपदैः । २६. विश्वति जाग्रत्यदस्थासमनाम । 
२७, अनिरुद्ध्नसंकर्षणवादुदेवरक्ष्मीनारायणाः विश्वतेजसप्राज्ञतुर्यतुयां तीतसं्ञकजामदा- 

1 सूक्ष्मा 7). 

« त्वं ^. 3. ©. 
1] 

मथमाक्षरे 1. 
2 वेदाःसख्रयोटोकाः ए. ए. 3 अनिरुद्धाभिधानं च 1. 

6 सद्मनि 1. 
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जागरामवतीयोथ "दीक्षितं रिष्यमग्रतः। 
सद्ररुमन्मयो भूत्वा तारमध्यापयेत्स्वयम् । २३ 

साङ्गोपाङ्गकमं रश्वत् ससमाधिं सविस्तरम । 
स च दद्यात् स्वमात्मानं दक्षिणां गुरवे धनैः ॥ 

ध्टव्धानुज्ञस्ततः फुवेन् पोरश्चरणिकं विधिम् । 
महानदीतटं गत्वा सिद्धाद्ायतनं तु वा । ३५ ॥ 

पाखारां श्वा वनं सम्यक्पयेन्ताटृष्टभूतटम् । 
स्नानं त्रिषवणं कुवन् ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ 

पयोयावकभेक्षाणामश्नन्नन्यतमं सक्रत् । 
छुरोच्चये निषण्णः सन् काडशचीर कुदोरायः ॥२५॥ 

पाठां “धारयेदण्डं संवीतः कृष्णचर्मणा । 
मच्चित्तो मन्मयो भूत्वा गुवादिष्ेन वत्मना ॥ ३८॥ 

ऽनित्यं योगपरो भूत्वा सम्यग्ञानसमाधिमान् । 
दशलक्षं जपेन्मोनी तारं संसारतारकम ॥ ३५ ॥ 

दञ्ञाडो जह्यात् पणः समिद्भिः सपिंषापि वा । 
प्रीता तस्य प्रकादोऽहमहंता वेष्णवी परा ॥ ४०८ ॥ 

साधकस्य ततः सम्यक् सद्विवेकिनि चेतसि । 
क्ष्मीनारायणाख्यं तत सामरस्यं प्रकाडते ।४१॥। 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

जीवन्नेव भवेन्मुक्तः पुनीते चक्षुषा जगत् । 
सिद्धाः स्युस्तस्य मन्त्रास्ते रोकिका वैदिकाश्च ये ॥ 

स्नातः सर्वेषु वेदेषु विद्यासु सकठासु च । 
सिद्धान्तेषु च सर्वेषु तीर्थेषु च भवेदसो ॥ ४३॥ 

प्रयोगाः सर्वमन्त्राणां यावन्तो यारञ्ञश्च ये । 
तावन्तस्ताटरृरास्तेऽस्य प्रयोगा इति निणंयः ।४४।॥। 

अस्य व्याहृतयस्तिख्रो वणत्रयसमुद्रताः । 
पद्यः समृद्रता ह्यस्याः सावित्री सवैपावनी ॥ 

अस्याः पद्धधसख्मयो वेदा ऋम्यजुःसामटक्षणाः । 
इत्येतन्मयमेवेदं छोकिकं वेदिकं वचः ।॥ ४६ ॥ 

यथा न्यग्रोधधानायामन्तभूतो महाद्रमः। 
तथेदं वाङ्मयं विश्मस्मिन्नन्तः स्थितं सदा|| ४५॥ 

एतदाद्यं महाबीजं राब्दानां प्रक्रतिः परा । 
राब्दब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं महत् । ४८ ॥ 

ओंकारः प्रणवस्तारो हंसो नारायणो धुव: । 
वेदात्मा सवेवेदादिरादियः सवेपावनः० ॥ ४९ ॥ 

मोक्षदो मुक्तमागेश्च सवेसंधारणक्षमःः । 
एवमादीनि नामानि शाखे राखे विचक्षणः ॥ 

चधिष्ठातारो देवाः । ३२. तन्मयः ; अहंतामयः । ३३. ख्यखानात् सृष्टिथानावतरण- 
चिन्तामाह--जागरामिति । ३५. पुरश्चरणं नाम गुरोरव्धस्य मन्त्रस्य वीर्यवत्तरत्वसंपाद- 
नायानुष्ठेयो जपहोमादिः । तच पञ्चाङ्गम् । तथा चोक्तम्--““ जपहमो तषणं चामिषेको विप्र 
भोजनम् । पञ्चाङ्गपासन रके पुरश्धरणमुच्यते ॥ " इति । ४०. दशांडामिति । रश्चकर 
इत्यथः । ४७. तारस्य समस्तवाडमयरुपत्वे दृष्टान्त उच्यते-- यथेति । धाना सुक्ष्म बीजम् । 
महाद्रुमस्य बीजे सृक््मतयावस्थानकथनं चात्र सांस्यसकार्यवादमनुरुध्य । ओपनिषदमते तु 
धानाया महाद्रुमस्य चोपादानेक्यात् सत्कार्यवाद इति अवस्थाभेदात् कार्यकारणभावव्यवहार 

1 उदितं ^. ^. 

¢ धारयन् 8. 

? संधारणः परः; 1. 

“ टन्ध्वानुज्ञां £. 
5 नित्ययोग ए. निययाग 1. 

५ पावनं ^. ¡. 

¢ पाटन; ए. ¢. 
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अधीतानि महपुण्यान्योकारस्य महात्मनः । 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम । ५१॥ 

अयमन्विच्छतां स्वगे: पोतः पारं तितीषेताम । 
हकारोकारसंयोगादयं प्रासादसंज्ञकः ।। ५२ ॥ 

पिण्डोऽयं सवेतत्त्वानां पिण्डभूतः सनातनः । 
साधनं प्रतिपत्तिश्च विनियोगोऽथ धारणा ।।*२॥ 

जस्येव सुरेदान प्रासादस्यास्य तत् । 
अस्यैव संज्ञामन्त्रोऽयं हंसो नाम महामनः ॥५५॥ 

भोक्तारं प्रथमं व्ण विद्धि भोग्यं द्वितीयकम् । 
नारायणमयं पूवेमक्षरं श्रीमयं परम ॥ ५५५ ॥ 

अग्रीषोमात्मकावेतौ वर्णां विद्धि सनातनो । 
अनयोरन्तरा राक्र बिन्दु धर्मौ व्यवस्थितो ॥ ५६॥। 

आधारोन्मूधेपयन्तं भोक्तारं वणमुन्नयेत । 
वि | ¢ श तीयं भोम्यसंज्ञकप 

सृजेन्मुखतो वण दि  ॥**७॥ 
॥. तौ 

सवां खष्टिः कृता तेन हंसोच्वारम्रयोगतः । 
अजपेयं समाख्याता विद्या सवाङ्गडोभना ।५८॥ 

चतुःषष्टयधिकाक्षीतिकोटिसंख्यासु योनिषु । 
तद्धेदेषु च मन्त्रोऽयं खयमुञ्चरते सदा ॥ ५९ ॥। 

निश्वासेन समं विद्या समुदेत्यन्तस्ञ्ञ्वला । 
उदयास्तमयावस्याः ासनिश्ासतुल्यको ।॥। ६० ॥ 

षष्ठिः श्रासा भवेत्माणाः षट् प्राणा नाडिका मता । 
नाडथः षष्रहोरत्रमेवं काठक्रियागतिः ॥ ६१॥। 

एवं हंसोदयाद्द्ि सहखण्येकविशतिम । 
रतानि षट् च देवेश तावन्तः स्युजंपाः कृताः ॥ 

किंतु संकस्पने छुयादहरादौ मनीषया । 
एवंसंख्यान्ः जपानस्य करिष्यामीति वुद्धिमान् ॥ 

विन्यसेत् पञ्च चाङ्गानि तेषां रूपं निबोध मे । 
सूय॑सोमो चतुध्येन्तो नमःस्वाहसमन्वितो ॥ 

निरञ्जनो निराभासो वोषड्हूंफडन्तको । 
फडन्तं मूलमेवाखमित्यङ्गान्यस्य पच्च तु ॥ ६५ ॥ 

अयमेव विपयस्तः परमात्ममनुः स्मृतः । 
"स्मृत्वा राक्ति *ससंभारां सूर्ये भोक्तरि संनयेत् ॥ 

रिषं प्रणववचिन्त्यमिति संज्ञामनोर्विधिः। 
पदमन्त्राल्मयोऽस्य स्युरविंधाने पाच्चरात्रिके ।॥। ६५ ॥। 

विष्णवे नम इत्येवं नमो नारायणाय च । 
नमो भगवते पूवे वासुदेवाय चेत्यपि । ६८ ॥ 

इति च भिदा । ५५. प्रथमं वर्णमिति। हकारमित्यथः । द्ितीयकमिति। सकारमित्यथः । 

५६. विन्दुध्मो सष्टिसंहारो । ५७. आधारस्थानमारमभ्य मूधेपयन्तगामिना पवनेन टकार- 

मुचचरेत्। सकारं मुखतो विसृजेत् । ५८. हंसमन्त्रस्याजपामन्त्र इति नाम । ६२. हंस- 

मन्त्रे सक्रजपते सति २१६०० संख्याका जपाः कृता भवन्तीति भावः। ६३. एवंसंख्यानिति। 
द्यत्संख्याकानित्यर्थः । ६४. सूर्यसोमो हकारसकारो । ६६. विपयस्त इति । सोऽट- 
मिति मन्त्र इत्यथः । सकारेण शक्तिमादाय हकारे परमातमनि योजयेदित्यथः । ६७. त्रय 

इति । ययपि चत्वारो मन्त्रा वक्ष्यन्ते । तथापि तेषु कंचिद्धदमादाय त्रयाणां प्रथक् निर्देशः 

करियते । ६८, मन्त्रस्वरूपाप्याह-- विप्णवे इत्यादि । आदो नमो भगवते इति । अन्ते 

1 कथितानि ^. 0. 2 सख्या ए. ८.7 हृत्वा ^. 8. ^ सुसंभारां ^. 8. ¢. 



८४ टक््मीतन्त्रम् 

जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । + तथेव स्फीतवर्णस्य दिषटसतु दादश्चाधिकैः । 
नमस्तेऽस्तु हषीकेड महापुरुष पूवेज ।॥। ६९॥ समस्तेश्चरमोपाङ्गं कल्पयेत्तेजसा सह । ५३ ॥ 

केवलस्तारक्श्चैव चत्वारश्च तदादिकाः । 
पद्ेते व्यापका मन्त्राः पाड्ठरत्रे प्रकीतिंताः ॥ 

हानादिगाणसंयकैर भ्नासाध्यं किंचिदस्तीह मन््रेरेमिमेदातमभिः। 
क्षरे प्रणवादिमिःः। न # रणे 
व श्रेणी पद्चपवैषा परब्रह्याध् | ७५ ॥। 

पदमन्त्रश्चतुर्थोऽयं प्रणवस्य पुरंदर! । 
ओंकारसहितानेतान् मन्त्रान् पूर्वैविदो विदुः ।॥७०॥ 

ि एषा दिव्या महासत्ता पद्छमन्त्री तु मन्मयी । 
न्यूनाक्षरस्य मन्त्रस्य वर्णेन चरमेण तु । अचेनाजपतो ध्यानादिमां° सम्यक् समाश्रितः । 
उपाङ्गकल्पना कायां भ%तत्तद्रणपंदेयुता ।। ५२ ॥। स्वां सत्तां वेष्णवीं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 

इति श्रीपाच्वरात्रसारे खश्ष्मीतन्त्रे शतारप्रका्चो नाम 

चतुविंशोऽध्यायः 

वायुदेवायेति। नमो भगवते वायुदेवायेति मन्त्र इत्यथः । ७२. न्यूनाक्षरस्येति। षडक्षराष्टाक्षर- 

मन्त्रयोः न्यूनाक्षरत्वम् । तत्र चरमाक्षरेण पूरणं कर्तव्यमित्यथः । ७३, र्फीतवणे्येति । 
अधिकवर्णस्येत्यथः ; यथा जितं ते इति मन्त्रे | 

इति चतुर्विशोऽध्यायः 

1 प्रकीर्तितः 1. 2 प्रणवादिकैः 1. 3 तत्तत्यदगुणैः 8. ए. 
4 तथेवाधिक 1. £ नानासाद्यं किचिदस्ति 1. 6 अयुं 3. ए. 
7 श्रीपश्चरा्र ^ ; श्रीपाञ्चरात्रे ए. 8 तारक 1. 



पञ्चविरो ऽध्यायः 

श्री "1. 

इस्थं ते कथितः डर तारकस्येष विस्तरः । 
संसारतारिकाया मे तारिकायाः णु क्रमम् ॥। 

वर्णानां °विधिसिद्धथथ संज्ञाः पूवे निरामय । 
श्चतासु विधिवद्यासु विधिमाँन््रःः प्रवत॑ते । २॥। 

अकारश्चप्रमेयश्च प्रथमो व्यापकः स्मृतः । 
भादिदेवस्तथाकार आनन्दो गोपनः स्मृतः ॥ ३॥ 

रामसंज्ञ इकारश्च इद्ध इष्टः प्रकीरतितः । 
ईकारः पश्ठनिन्द्ुवैँ विष्णुमाया पुरंदर ॥ ४ ॥ 

उकारो भुवनाख्यश्च उदाम उदयस्तथा । 
ऊकार ऊर्जो टोकेडाः प्रज्ञाधाराख्य एव च । ५॥। 

सयश्च ऋतधामा च ऋकारः स तु चाङ्कुडाः । 
कारो विष्टराख्यश्च वाला चैव प्रसारणम् ॥६॥ 

लिङ्गात्मा भगवान् प्रोक्तो व्टकारस्तारकः स्मृतः । 
लकारो दीघंघोणश्च“ देवदनत्तस्तथाः विराट् ।॥५॥ 

उयश्र एकार संज्ञश्च जगद्योनिर विग्रहः । 
रेश्वर्य योगधाताऽ च एे स एेरावणः स्मरतः ।॥ ८॥ 

ओकार ओतदेद्च ओदनश्चैव विक्रमी । 
ओर्बोऽथ भूधराख्यश्च ओ स्मृतो ह्योषधात्मकः ॥ 
त्रैटोक्येश्व्यदो व्यापी व्योमे्शोऽकार एव च । 
विसम: सष्टिकृत्ख्यातो ह्यःकारः परमे्ररः ॥ १०॥ 

्कमटश्च करालश्च ककारः प्रकृतिः परा । 
खकारः खवेदेहश्च वेदात्मा विश्वभावनः ॥ ११॥ 

°गदध्वंसी गकारस्तु गोविन्दश्च गदाधरः । 
© दीप्रिमांस्त 

घकारसत्वथ घमांशास्तेजस्वी था। १२॥ 

डकार एकदंष्राख्यो भूतात्मा भूतभावनः । 
चकारश्चश्चलब्धक्री'” चन्द्रह्ुः स तु कथ्यते ।१३॥ 

छन्दःपतिरछटध्वं सी" छकारइछन्द एव च । 
जन्महन्त।जितश्चेव जकारग्चैव शाश्वतः ॥ १४ ॥ 

ह्यकारो इषसंज्ञश्च सामगः सामपाठकः । 
देश्वरश्चोत्तमाख्यश्च जकारस्तत््वधारकः ।। १५॥ 

चन्द्री टकार आहादो विश्वाप्यायकरस्तथा । 
धाराधरष्टकारश्च नेमिः कौस्तुभ उच्यते ।। १६॥ 

दण्डधारो उकारश्च मोसरोऽखण्डविक्रमः । 
ठकारो विश्वरूपश्च वृषक्मां प्रतदंनः ॥ १५ ॥। 

णकारोऽभयदः शास्ता वैकुण्ठ इति! कीतिंतः । 
1भतकारस्ताख्खष्ष्मा च वैराजः सखग्धरः स्मतः ॥ 

'+धन्वी भुवनपाख्ध थकारः सर्वरोधकः। 
दत्तावकाचो दमनो दकारः शान्तिदः स्मरतः ।१९॥। 

धकारः शाङ्खध्रद्धतां माधवश्च प्रकीर्तितः । 
नरो नारायणः पन्था नकारः समुदाहृतः ॥ २०॥ 

1 श्रीरुवाच 1. 2 सिद्धि 8. 2. 3 मन्त; ^. 8. ¢. 1. 
4 कोणश्च ^. 5 स्थिरो 1. 6 दाता ^. 8. ¢. 

? देवश्च ¢. 7. 0७. 8 कपिलश्च 8.; अमलश्च 7. १ गत ^. 8. ए. 
10 चक्रः ^. 7. 11 बरध्वैसी 8. 12 वैकुण्ठ; परि ए. ¢. ?. 7. 
13 [). 01115 4 17165 {01 1616, 14 3, 810 €. 0111 4 11065 {01 1166. 



८६ 

पकारः पद्मनाभश्च पवित्रः पथ्चिमाननः। 
फकारः फुल्टनयनो खङ्गी शेतसंक्ञितः' । २१॥। 

बकारो वामनो हस्वः पृणाङ्गः स च कथ्यते । 
*भह्लातको भकारश्च ज्ञेयः सिद्धिप्रदो धरुवः ॥ 

मकारो मदनः काटः प्रधानः परिपश्यते । 
चतुग तियकारश्च सुसृक्ष्मः शङ्क उच्यते ॥ २३ ॥ 

अरहोषभुवनाधारो रोऽनटः काटपावकः । 
खकारो विबुधाख्यञ्च धरेदाः पुरुषेश्धर : ॥ २४॥ 

वराहश्यामरताधारो वकारो वरुणः स्म्रतः । 
शकारः शंकरः शन्तः पुण्डरीकः प्रकीर्तितः ।(२५५॥ 

ऽनृसिहश्या्निरूपश्च षकारो भास्करस्तथा । 
सकारस्त्वमृतस्त्प्निः सोमश्च परिकीर्तितः । २६॥ 

५सूर्यो हकारः प्राणस्तु परमात्मा प्रकीर्तितः । 
अनन्तेशः क्षकारस्तु वगन्तो गरुडस्तथा? ॥ 

अरदोषसंज्ञा वणानामित्येताः कीर्तिता मया । 
अनुकोमविखोमेन वण्या व्ण॑स्य वे पुनः ।। २८॥ 

संज्ञा संख्याऽ च या उक्र सामान्या सा महामते। 
चिदंशाः सवं एवैते वणां भास्वरविग्रहाः । २९॥ 

कारणं स्वैमन्त्राणां लक्ष्मीराक्त्युपन्रहिताः । 
स्तुताः संपूजिता ध्याता "वणाः संज्ञाभिरादरात्॥ 

तन्मरम् 

प्रयच्छन्ति परामृद्धिं विज्ञानं भावयन्यपि । 
परस्पराङ्गभावे च मन्त्रोत्पत्तो व्रजन्दयमी ।॥ ३१ ॥ 

चराचरेऽस्मि्तन्नास्ति यदमीभिने भावितम् । 
निलया यद्यपि त। दिव्या मन्त्राणां मूतंयः पराः ॥ 

तथाप्येव॑विधेवै्णंभाविता इति चिन्तनाः। 
भवन्ति पूर्णसामथ्यां मन्त्राः शाख्लनिदशेनात् ॥ 

आलम्बनं धियां चेव भवन्त्येवं महामते । 
अभागेऽपि यथा व्योघ्रि धिया भागः प्रकस्प्यते || 

सौकयाय तथा मन्त्रे वर्णभागोऽनुचिन्दते । 
कृत्वैव भावगां व्याप्रिं वणानां पूजनं त्रिधा ॥ 

भूमो पद्मो तथा? देव्यास्तनो' ° मन्त्रान् समुद्धरेत 
परमात्मानमादाय योजयेत् काटवह्निना ।। ३६ ॥ 

त्रेखोक्येश्वयेदोपेतमायामस्मिन्नियोजयेत् । 
इयं सा परमा शक्ते्वैष्णवी सवेकामदा | ३७ ॥ 

सत्ता पूणा! चिदानःदा मम मूतिनिरन्तरा । 
इयं सा परमा निष्ठा या सा ब्रह्मविदां ध्रुवाः" ॥ 

अस्या निष्ठाय तत्त्वज्ञा विशान्ति ब्रह्म मन्मयम् । 
सेषा तत्त्वविदां मुख्ये: शाखे शाखे विचिन्यते ॥ 

ओतं प्रोतममुष्यां वे जगच्छब्दाथतामयम् । 
अनयेव सदा सांख्ये: संख्यायेऽदहं सनातनी ॥ 

२८. संज्ञायामनुखेमेन संख्यायां विखेमेन चेत्यथः । “ अङ्कानां वामतो गतिः " 
प्रसिद्धम् । ३६. तारिकामन्त्रमुद्धरति-परमात्मानमिति । परमात्मा हकारः । कार- 

वहिः रेफः। माया ईकारः । त्रैरेोक्येशव्यदः अनुस्वारः । एषां योगे दी इति तारिकामन््रः । 

1 संस्चकरः 2..7.). ४ महाटकः 8. ^, 2.  [. 01115 2 11166 {070 1676. 

^ सूरो ^. 7. 0. € स्मरतः ^. 1. € संख्या सचा ^. | 
? वसामि: ^. 8 चिन्तनाः ¢.; चिन्तनात् 1. ° अथवा 7. £. 

10 ततो 1. 11 पूर्णं ?. 1. 12 विदस्तु बा ए. 
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अनयेव समाधिस्थः समाधीये समाधिना । 
अभिधीयेऽनयेवाहं बे: षट्त्रिंशादन्तिमा ।॥ ४१॥ 

महाराज्ञी तथेवाहमनयेव त्रयी परा । 
ऋग्यजुःसामसंघाते' चिन्त्यः सौरे च मण्डले ॥ 

तरुणीं रूपसंपन्नां सवांवयवसुन्दरीमः । 
अनयेव व्यवस्यन्ति खोकायतविचक्षणाः ।। ४२ ॥ 

क्षणभङ्गविधान्ञश्िन््य निर्विषया च धीः | 
आहतैश्चानयेवाहं यक्षीनाम्ना सदोदिताः॥ ४४ 

परमा तारिका शक्तिस्तारिणी तारिकाकरतिः । 
लक्ष्मीः पद्मा महारक्ष्मीस्तारा गोरी निरञ्जना ॥ 

हृ्धेखा परमात्मस्था या शक्तिभवनेश्वरी । 
चिच्छक्तिः श्शान्तिरूपा च घोषणी° घोषसंभवा।। 

कामधेनुर्महाधेनुजेगद्योनिर्विंभावरी । 
एवमादीनि नामानि शाखे शास्रे विचक्षणः ॥ 

तारिकाया निरुक्तानि वेदे वेदे च पण्डितैः । 
अस्या एवापरा मूतिरविज्ञेया त्वनुतारिका ॥ ४८॥ 

शान्तं नियोजयेत् स्थाने पूवेस्य परमात्मनः । 
दोषमन्यत्समं? ह्येषा तनुर्मेऽन्यानुतारिका ॥ ४९॥ 

तारिकायामिवास्यां च विज्ञेयं वेभवं महत् । 
इमे रक्ती परे दिव्ये मम तन्वौ पुरंदर ॥ ५० ॥ 

यक्किचिदेतया साध्यं साधनीयं तदन्यया । 
इमे पूवांपरीभावं त्रजतोऽन्योन्यवाञ्छया ॥ 
सम्यक्साधयतव्धैव साधकानामभीप्सितम्।। ५१॥ 

इति शश्रीपाञ्चरात्रसारे क्ष्मीतन्तरे ्तारानुताराप्रकारो नाम 
पद्लविंशोऽध्यायः 

४९, दान्तः शकारः । अन्यत् सममिति । तारिकया समम् । रीं इति योजनीयमित्यथः । 
श्री इत्यनुतारिकामन््रः । 

इति पश्चविश्लोऽध्यायः 

1 स॑ख्याते ¢. ?. 2 चिन्तया ^. 3 शोभिनीम् 1. 

4 उदिता सदा 7.1. 5 शान्त 8. 1). 6 घोप्रिणी 1). 
7 एतत्समम् 7. 8 श्रीपञ्चरात्र ^.; श्रीपञ्चरात्रे 8. ° तारकानुतारप्रकाशः 0.; 1. गा18 116 (16, 



षडविरोऽघ्यायः 

रकः-- आद्यं यत् परमं ब्रह्म सुक्ष्मं स्तिमितशक्तिकम् । 
परं ब्रह्म परं धाम पद्मस्थे पद्ममाछिनि । तारस्तत्र प्रतिष्ठाय तनोति विततां गतिम् ।॥ ९॥ 

नमसते पद्मे पद गोविन्दगृहमेधिनि ॥ १॥ भवतो ब्रह्मणो योऽयमुन्मेषः परमात्मनः । 
दे एते कथिते देवि तव तन्वौ सनातने" । भवद्धावात्मके तस्मिस्तारिका प्रतितिएठति ॥ १०॥ 
०८ डोषस्त्वस्ति ४ ( विशेषरत्वस्ति वा कश्चिदनयोः सृक््मरूपतः॥ = ब्रह्मणरत्ववरोहो य: शान्तरूपः सिसृक्षया । 

श्रीः- ान्ताख्ये भावभूयिष्ठे तस्मिन्नास्तेऽनुतारिका ॥ 

एकमादौ परं ततत्वं लक्ष्मीनारायणात्मकम । द्वितीयस्त्ववरोहो यः शक्त्याख्यो भाव ऊर्जितः । 
पूणस्तिमितषाड्गण्यं सवच्छस्वच्छन्दविद्भनम्॥। वाग्भवादीनि बीजानि तत्र तिष्टन्ति वासव ॥१२॥ 
तस्याहं परमा शक्तिः सवावस्थानुसारिणी । एतावाननयोर्भदः परोक्तसते सृक्ष्मधीमयः। 
“देवी सा परमा दिव्या स्थूलसक्ष्मपराहया ।। ४।॥ वाग्भवादीनि बीजानि गदन्त्या मे निरामय ॥ 
मम तन्वाविमे शक्ती तारिका चानुतारिका । त्रखोक्येश्चर्यदोपेतमैश्धर्य वर्णमुद्धरेत् । 
दुहाते सकलान् कामानुभे एते* पुरंद्र ॥ ५॥ जगद्ोनिरिदं बीजं वाग्भवाख्यमुदाहतम् ॥ १४॥। 

उभे एते मते दिव्ये उभे निष्ठे परे स्मृते । सैषा कुण्डलिनी शक्ति्यस्यां कुण्डछितं जगत् । 
उभे संस्था मतेऽ सवां उभे ते विष्णुवष्टभे॥ ६॥ शब्द्यक्तिस्वरूपेण यथाः तदवधारय ॥ १५॥ 

उमे एते विचिन्त्याथ गच्छन्ति परमां गतिम् । ई माया परमा शक्त्जंगच्योनिर्निरञ्जना । 
तत्त्वं तु परमं सृक्ष्मं गदन्या मे निञ्ञामय ॥ ७॥ अप्रमेयस्य सा हि श्रीगहिणी गृहमेधिनः।॥। १६॥ 

परं ब्रह्य ततः शान्तं ततो नाद इति क्रमः अस्याः पुवमिकारं तु योजयेत् सृक्ष्मचष्ुषा । 
सर्वत्रावस्थिता "साहं निमेषोन्मेषरूपिणी ॥ ८ ॥ इत्थं यदिष्ं यद् द्रव्यं यत्तत्तत्र प्रतिष्ठितम्” ॥। 

१४. वाग्भवबीजमाह- त्रखेक्येत्यादिना । णश्चयम् एकारः । तेन सहानुस्वारयोगे 

ए इति बीजमन्त्र: । अस्य जगद्यनित्वमनन्तरं वक्ष्यते । १५. यस्यां कुण्डठितं जगदिति 

कुण्डलिनीशब्दस्य योगव्युखत्तिरमिपरता । १६-१८, एकारस्य वणचतुष्टयसमाहाररूपत्- 

1 सनातनि 8. ¢. 2 विक्लोषोऽन्वस्ति 7. 1. 3 अहंता 1. 
५ कामानुगावेते 1. 6 उपै ^. 2. € 6 भान्ती ^. 
7 ज्ञानं ^. 8 7. 0111115 2 1166 {7070 166. 9 तत्तत्र प्रतितिष्ठति 1. 
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आनन्दमस्य पूव तु चिन्तयेत् सृष्ष्मचश्चुषा । 
अप्रमेयं ततः पूर्वै योजयेत् सृष्ष्मचक्षुषा' ।। १८॥। 

शक्तिरेषा जगद्योनिस्ैखोक्येश्वयदोञज्वला । 
अप्रमेयादनाद्यन्तादथापकात् परमात्मनः । १९॥ 

गोपनी सवभूतानां शक्तिरानन्दनिभेरा । 
दच्छाज्ञानक्रियारूपेरिकारोव्थे: समन्विता ॥ २०॥ 

त्रेखोक्येश्वयेदा देवी विष्णुपल्नी जगल्रसूः । 
इति वाच्यां जगद्योनिबीजस्यान्जां विचिन्तयेत् ॥ 

रतिः करीडाभिधा छोके कीडा च स्यात् क्रिया मम। 
इन्धनं दीपनं ज्ञानमिच्छा चेकारदरिताः*॥ २२॥ 

त्रैखोक्यं तु त्रयो खोकास्ते च जीवाक्िधा स्थिताःऽ। 
तेषमेश्वयंदानेन मैटोक्येश्वयद्।ह्विका० ।। २३॥ 

अगप्रमेखदिना टोकान् वितत्य भुवनाध्वना । 
तस्मिन्नेव परे भूयो व्योमेदो परमात्मनि ॥ २४॥ 

संतिष्ठते परेत्येवमुदयास्तमयौ मम । 
इंटसीयं महाविद्या जगद्योनि 

पद्मी कामसूर्विद्या कामबीजपराहया । 
"प्रादयुश्नी परमा शक्तस्तस्या रूपं निबोध मे ॥२६॥ 

मध्यमं गुणतत्त्वानां यत् प्रोक्तं पश्चिमाननम् । 
रञ्नं शसतत्वतमसोभेगिनास्पेन रञ्जितम् । २५ ॥ 

सा परा प्रकृतिः काख्या कल्पयन्ती जगद्िधिम्" 
पुरुषेश्वरयोगेन सा सृष्टे संम्रकस्पते । २८ ॥ 

अव्यक्तपुरुपेराख्यरूपत्रयविभाविनी । 
माया श्रीः सा पुनर्देवी व्योमो प्रतितिषएति ।(२९॥ 

10दति खूपप्रभावौ तौ कामबीजस्य दरितो । 
षष्ठीं सारस्वतीं विद्यां गदन्या मे निशामय ।२०॥ 

्ज्ञाधारो ह्यहं शक्र प्रकृष्ज्ञानजन्मभूः । 
साहं प्रज्ञ प्रसूरविष्णोरुदयेन समन्विता । ३१॥ 

आनन्दं योजयेत् तस्याः पुरस्तात् सृष्ष्मया टया । 
अप्रमेयमतः पूर्वै भावयेत् सूक्ष्मया टसा ॥ ३२ ॥ 

अप्रमेयोदिता साहं महानन्दमयी शुभा । 
आधारभूता प्रज्ञाया व्योमेदो संस्थिता पुनः ॥२३॥ 

माह-ई मयेति। असात् पूर्वमिष्टा्यमिकारं, ततः पूर्वमानन्दाख्यमाकारं, ततः पूवेमप्रमेया- 
(~ 

ल्यमकारं च योजयित्वा संधो कृते एे इतिं रूपमिति मावः । २२-२४, बीजाक्षरघट- 

कस्य दीर्धकारस्यार्थमाह- रतिरिति । रतिरीकारः। इन्धनादयस्तद्थाः । वरैर क्येश्वयेदानाम 

मिर्वक्ति- त्रेखेक्यमिति। जीवाल्निपेति । बद्धमुक्तनित्या इयर्थः । व्योमेदो ; बिन्दो । 

२८, २९. प्रहरति ककारमादाय तेन पुरुषेश्रं खकारं, मायामीकारं, व्योमेशं बिन्दुं च योजयत्! 

ततश्च हीं इति कामबीजम् । ३ ०-३४, सारस्वतबीजमाह--षष्ठीमित्यादिना । प्रजञाधार 
उकारः । ततः पूर्वमुदरय उकारः । ततः पूर्वमानन्द आकारः । ततः पूवेमप्रमेयः अकारः । 

अन्ते व्योमो बिन्दुः। पुनर्विसगैः । एषां योगे ओः इति भवति। अवयवाथमाह--अप्रमेयोदि- 

1 क्ष्मया दशा 1. 
4 दररदिता 8. 7. 1. 
? प्रद्युञ्नी 1. 
10 44, ए. €, ग11{ 15 111६. 

1 

5 मताः 8. 7. 1. 

8 सत्वमुभयोः ^. 

1 वृद्धिरेषा 1; ^. (~. 0ा1{ 1115 1116. 3 रमिः ^. 2. 1. 

6 एेशर्यदाम्िका ^. ¢. 1. 
४ जगद्वितम् 0.; जगत्पुरा 1. 
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पुनर्विंसृष्टियोग।य परमेश्वरमागता । 
षष्ठो समुद्धता विद्या सब्दतश्चाथंतश्च ते ॥ ३४॥। 

इयं बीजत्रयी विद्या कथिता त्रिपुराह्यया । 
व्युत्रमानुक्रमाभ्यां सा 'ह्यात्मसाम्यप्रदापि च ॥ 

विद्येयं कामधुक् प्रोक्ता जपटोमादिसाधिता । 
"उ्यञ्जनस्वरसंयोगात् तस्या भेदान् चहून्विदुः ॥ 

चतुणा पुरुषार्थानां हेतून् व्यस्य समस्य च । 
सप्रमी तु महालशक्ष्मीरविंद्या सा सर्वसाधनी ॥[३५। 

परां प्रकृतिमादाय भास्करं तत्र योजयेत् | 
मदनेन समायोज्य योजयेत् काट्वहिना ॥ ३८ ॥ 

छक््मीतन्त्रम् 

भूषयेन्मायया पिण्डमन्ते व्यापिनमानयेत् । 
कथितं ते महालक््मीवीजमेतत् पुरंदर ॥ ३९॥ 

कषन्ती ठयाकृतावस्थामहं टि स्वेन तेजसा । 
प्रधानभूमिकां गत्वा मूरतित्रयविभाविनी ॥ ४०॥ 

निमय सकलं भावं व्योमो संप्रतिष्ठिता । 
इति भाव्यमिदे बीजं जपता साधकेन तु ।४९१॥ 

इत्येते रदइमयो ज्ञेया विद्यायास्तारिकाकरतेः । 
अनुतारादयो विद्या इतीदं तारिकामयम् ।॥ ४२॥। 

तामिमां तारिकां विद्यां भजमानो यथाविधि । 
फेहिकामुष्मिकान् *भोगानक्षयान् प्रतिपद्यते ॥ 

इति शश्रीपाश्चरात्रसारे रक््मीतन्त्रे सप्रविदाप्रकाशो नाम 

षडरोऽध्यायः 

तेत्यादिना । ३८, ३९, महारक्ष्मीबीजोद्धारमाह-परामित्यादिना । प्रकृतिं ककारमादाय 
तेन भास्करं षकारं, मदनं मकारं, काख्वहिं रेफं, मायामीकारं, व्यापिनं बिन्दुं च योजयेत्। 
क्ष्रीं इति मन्त्रः। तथा च तन्त्रराजे--“ ग्रासो नमो दादर्वहैरयक्तः कौठिनीमनुः › इति। 
तत्र रासः क्षकारः, नभो मकारः, दावः रेफः, स्वमीकारो बिन्दुश्च । ४३, सप्त विद्याः 
-- तारः, तारिका, अनुतारिका, वाग्भवः, कामबीजं, सारस्वतबीजं, महारक्ष्मीबीजं चति । 

इति षड्शोऽध्यायः 

1 आत्मसाद्यसतोऽपि च ^^.; आत्मसाम्यसमेऽपि च 8. ¢.; समासव्यासतोऽपि च 7. ₹.; ह्यन्या सा व्यासतोऽपि च 1. 
2 हट; स्वरादि ^^. 1). 

5 श्रीपञ्चरात्र ^. : श्रीपाञ्चरातरे 8. 7. 
‡ अस्या भागान् ^, 4 लोकान् ए. 
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राकः- नियं? प्रेरयितारं च प्राणसंज्ञं सनातनम । 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथे पुण्डरीकाक्चवष्टमे । तं विद्धि प्रथमं बण हकारं पुरुषोत्तमम् ॥ ९॥। 
अदोषजगदीशाने सर्वज्ञे स्व॑भाविनि । १॥ 

यस्तस्य प्रथमोन्मेषः क्रोडीकृतजगत्रयः1० । व च 
छतमेतन्मया सम्यग्बिदयानां' तत्त्वमुत्तमम् । धारो ज्वखद्रपोऽमितोऽन्यतः ।॥ १०॥ 
भूयश्च तारिकाया मे विधिं व्याख्यातुमहंसि।(२॥ क 

श्री" _ रेफं तत्परमं विद्धि तेजोरूपं सनातनम् । 
आद्यमेकं परं ब्रह्म सर्वज्ञे सश्चिदात्मकम । उन्मेष एव सम्यक् स व्याभुवन सकं गतिम् ॥ 
१स्वटाक्तिचरितं दिव्यं लक्ष्मीनारायण महः ॥ ३ ॥ 

व्यापारान् पञ्च बिथरच्च बिन्दून् सष्टादिटक्षणान् । 
"अहं सा ध राक्तरहंताख्या सनातनी । आच्र्यज्ञानरूपश्च निेषोन्मेषसंततेः ॥ १२॥ 
तद्धर्मधर्मिणी नित्या प्रभा भानोरिवामटा ॥ ४॥ त 

| इच्छाज्ञानक्रियारूपं बिभरच्च 12 । 
तदीयानि विधीयन्ते पच्च कृत्यानि सवदा । इैरूपस्य युम्मस्य स्थितिरेषा सनातनी ॥ १३॥ 
तदुन्मेषस्वरूपिण्या मयेवादितिनन्दन ॥ ५ ॥ 

तदेवं" परमोन्मेषरूपाहं विततोदया । 
मम दिव्या परा शक्तिनिलयं? मद्धमधर्मिणी । (| 

। इच्छाज्ञानक्रियारूपा पच्चकृयकरी विभोः । १४॥। 
हृ्धेखा परमा विद्या ५मत्स्वकूपा पुरंदर ॥ £ ॥ 

अस्या व्याख्यामिमां शश्वत् सावधानेन चेतसा। नानाविधाश्चयेमयी चिद्रना सुखरूपिणी । 
भ्रहधानः प्रपन्नस्त्वमुपसन्नो गृहाण मे ॥ ७ ॥ विज्ञेया परमात्मस्था व्यापिनी विष्णुवलभा ॥ 

आमनन्ति यमात्माने जगतस्तस्थुषः परम् । विधाय कृयमखिटं बरेटोक्येश्यंदायिनी । 
"प्रसवर्थितिसंहारकारणं सूयेसंक्ञितम्? ।॥ ८ ॥ तस्मिन्नेव पुनर्देव व्योमेदो परमात्मनि ॥ १६ ॥ 

६, हेला पञश्चविशाध्याये निर्दिष्टठतारिकापरनामा दीमन्त्रः । अत्राप्यनुपदमेव् 

1 विज्ञानं 8. £. 2 श्रीरुवाच 1. 3 स्वशक्त्या चुसितं 1. 
५ साहंता 1. 5 नित्या 8. ए. 1. 6 मतससूपम् ^. 7. 1. 
° प्रभव ४. 8 संसकम् ए. ¢. ए. १ नित्य 8. 7. 

10 जगक्कियः 0. 11 सं ए. 7. 12 विदितक्रमः 8.; विततिं क्रमात् 1. 
18 तदेवं ¢. 
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आदाय सव॑सभारं प्रतितिष्ठामि निष्कटा । 
अस्या रूपाणि पच्छेह तच्वज्ञाः संप्रचक्षते ॥ ९१५ 

तानि रूपाणि देवेडा गदन्या मे निशामय । 
व्योमेशान्तमिदं रूपमेकं यत्तसरकीर्तितम् ॥ १८॥ 

व्योमेात् परतः केविद्राञ्छन्ति परमेश्वरम् । 
व्योमेशामपहायान्ये प्रधानं विनियोज्य तु ॥ १९॥ 

बिन्दनादो च वाञ्छन्ति तदन्ते प्रणवोपमम । 
अन्ते प्रधानमेवेकं केचिद्धीराः मचक्षते । २८ ॥ 

सृष्टिकतारमन्तेऽन्ये वैदिकाः समधीयते । 
एवं पच्च स्वरूपाणि तारकाया विदुबुधाः।। २१।। 

दान्तस्थायाः सुरेरान रूपाण्येवंविधान्यपि । 
प्रधानान्ते विसृष्रथन्ते व्योमेदान्ते तथव च ।।२२॥ 

व्योमेोर््वविसष्रथन्त इति रूपचतुषएये । 
फेहिकी परमा सिद्विस्तत्तन्चामुच्निकी' परा ॥ २३॥। 

प्रधानविन्द॒नादान्ते मोश्षश्रीरेव केवला | 
इत्येवमनुसंधाय तारिकायाः परां स्थितिम्॥ २४।। 

रिष्याय साधुशीखाय गुसुत्रह्महितेषिणे । 
आचाये आदि दोष्टिद्यां परब्रह्मस्वरूपिणीम् ।२५॥ 

हस्तदेहाङ्गविन्यासं विधायात्मनि वे पुरा । 
विन्यस्य शिष्यदेहे च ततश्चोपदिरन्मनुम्।।२६॥ 

स्थापयेद्धदि रिष्यस्य भवपूर्व मनु परम् | 
पुनश्च स्थापयेत् स्वस्यः हृद्ये मन्त्रमुत्तमम् ।॥२५॥ 

टक््मीतन्त्रम् 

दीक्षामिषेकपूवै च सर्वमेतत् समाचरेत् । 
अचायादथ संप्राप्य विद्यां शिष्यो विचक्षणः ॥ 

आत्मानमात्मनभ्ैव वित्तं द्त्वा तु दक्षिणाम् । 
सकट त्वधेमंशं वा येन वा तोष्यते गुरुः ॥२९।। 

वैदिके च समाचारे खौकिके च व्यवस्थिते । 
अप्रमाद्यन् सदाचार्य+ गुरुषु ब्राह्मणेषु च ॥ ३०॥ 

अद्रोहं शीख्यन् शश्वद्भतम्रामे चतुर्विधे । 
निदयमात्मगुणोपेतो धर्मटक्षणसेवकः । ३१॥ 

संस्कारः संस्कृतः ुरभर्देवपित्रतिथिक्रियः। 
दिव्यराखराण्यधीयानो निगमश्चेव वेदिकान्।।३२। 

अलोटटुपेन चित्तेन सिद्धान्ताननसंचरन् । 
यावदथ तु विज्ञानमाददानस्ततस्ततः ॥। ३३ ॥ 

अदृषयश्च शाखराण प्रमणेरनुसंचरन् । 
आहिक विधिवत् कुर्वन् शाखाथ कर्मणां क्रमेः ॥ 

अहरादि त्वहोरात्रं पुना रात्यवसानकम् । 
अवन्ध्यं सततं छुवश्चोदितेः कर्मणां क्रमेः ॥ 

पच्चकाटरतो नित्यं पञ्चयज्ञपरायणः । 
भूषितो दमदानाभ्यां सत्येनाहिंसनेन च ।॥। ३६ ॥ 

चोदितेन क्रमेणमां विदां संसाध्य यल्नत : । 
"प्रसन्नया धिया युक्तो नित्यं स्वार्थपरार्थयोः ॥। 

भूतिमेव परामिच्छन् °विभूतिं परिवजेयेत् । 
पावनः सर्वभूतानां मनसा चक्षुषा गिरा ॥ ३८॥ 

मन्त्रस्वरूपं निर्देश्यते । १८, व्योमेयान्तमिति । विन््रन्तमित्यथः। १९. परमेश्वरः 
विसगेः । प्रधानो मकारः । २१, सृष्टिकर्ता विसर्गः । २२. मन्त्राणामेषां फर्तारतम्यमाह-- 

1 तत्र चामुप्मिकी 7.; तच चामुत्रिकी 1. 
4 सदाचारे 7. 
¢ प्रपन्नया 3. 

2 स्वस्मिन् 8. ?. 1. 
° अवदयं 8. ए 
° अभूति 1. 

3 समयाचारे ए. ?. [. 
6 परो 7. 2. 
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चित्तप्रसादनीर्देवीश्चतसखः परिङीखयन् । 
मेतयाद्याः शन्तिमन्विच्छन् जपयज्ञपरायणः ॥ 

अप्रमाद्यन् स्वकर्मस्थः प्रमादे सति देवतः । 
प्रायश्चित्तं चरन् सम्यग्य्मिन्यस्मिस्तु' यादरम् ॥ 

कर्मणा मनसा वाच। देवदेवं जनादेनम | 
प्रपन्नः शरणं श्चन्मां च तद्धम॑धर्मिणीम ।॥ ४१॥। 

उत्तमं पुरुषं खीं च संदृष्रा मामनुस्मरन् । 
दं पती °पूजयन्नि्यै दांपल्यं चाप्यलोपयन् ।। ४२॥। 

शव्दस्थमथगं वापि पुंभावं विविधात्मकम् | 
सखीभावं विद्धि तद्रपं खक्ष्मीनारायणं स्मरन्, ॥॥४३॥। 

उत्तमां गुणसंपन्ना रूपयौवनशालिनीम् । 
अलोटटुपेन चित्तेन दृष्टा मामेव चिन्तयन् ।।४४॥ 

श्रीषु क्षान्तमना नियमवदन्नप्रियं सदा । 
"अतिक्रमं परिहरन् संजातं चाप्यतकेयन्?।। ‰५५॥। 

क्षाख्यन् पावनेः खीणां जायमानं व्यतिक्रमम् । 
कुल्जां वा विकटां वापि सर्वावस्थां गतां खियम् 

अविनिन्द॑श्चरस्रीणां प्रियं आल्रानुकूलतः । 
एवंत्रत्तः सदाचारो नरो विगतकल्मषः । ४५ ।। 

°मद्धक्तो मस्पियकरो मद्याजी मत्परायणः । 
प्राप्रोति परमं धाम तद्िष्णोः परमं पदम् ॥ ४८॥ 

इति ते कथिता क्र तारिकायाः परा स्थितिः । 
विद्यानामपि चान्यासां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीपाञ्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे सदाचारम्रकारो नाम 

सप्रविरोध्यायः 

प्रधानान्ते इत्यादिना । ४४, अखेटुपेनेति । अत्यासक्तिरहितेनेव्यधः 

प्रमादः । ४६. पावनैरिति । रदिकमभिरियथः । व्यतिक्रमः प्रमादः 

इति । हृटेखापरनाग्या इत्यथः । 

८५, अतिक्रमः 

४९, तारिकाया 

इति सप्रविशोऽध्यायः 

1 यस्मिश्च 3. 

4 अतिकामं ^. ए. 1). 

7 श्रीपञ्चरात्र ^.; श्रीपाञ्चरात्रे 8. 7). 

2 पूजयेत् ^. 3. ¢. 1. 
5 अकीतेयन् ^. २. 

2 स्मरेत् 8. 
6 ए. 0171115 11166 11165 {071 1€1€. 
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र्- 

नमस्ते कमखावासे नमखय्यन्तवासिनि । 
त्वत्प्रसादेन विधिवच्छतो मन्त्रः समाधिना ॥१॥। 

प्रतिपत्तिश्च सकटा स्वरूपं च यथास्थितम् । 
आहोरात्रिकमाचारमिदानीं वक्तमहसि ॥ २॥ 

एको नारायणः श्रीमाननादिः पुष्करेक्षणः । 
ज्ञानेश्वयमहाराक्तिवीर्यतेजोमहोदधिः ।॥। ३॥ 

आत्मा स सर्वभूतानां ह॑सो नारायणो " वसी । 
तस्य साम््यरूपाहमेका तद्धमधमिणी । ४ ॥ 

साहं सृ्यादिकान् भावान् विदधाना पुनः पुनः। 
आराधिता सती सवांस्तारयामि भवार्णवात् ॥ 

ददामि विविधान् भोगान् धर्मेण परितोषिता । 
सद्धमंपरसंस्थानाः मम सत्वादिका तनुः ॥ ६ ॥ 

आचाररूपो धर्मोऽसावाचारस्तस्य श्टक्षणम । 
तमाचारं प्रवक्ष्यामि यः सद्विरनुपाल्यते ॥ ७ ॥। 

हित्वा योगमयीं निद्रामुल्थायापररात्रतः । 
प्रपद्येत हषीके शरण्यं श्रीपति हरिम् ॥ ८ ॥ 

प्रपत्तेश्च स्वरूपं ते पूर्वमुक्तं सुरेश्वर । 
भूयश्च णु वक्ष्यामि सा यथा स्यात् स्थिरा ̂ त्वयि।॥। 

आचम्य प्रयतो भूत्वा स्मृत्वाखै ज्वलनाकृति । 
तत् प्रविर्य विनिष्कान्तः पृतो भूत्वाखरतजसा 

प्रपत्ति तां प्रयुञ्जीत स्वाङ्गे: पच्चभिरन्विताम । 
प्रातिकूल्यं परिव्यक्तमानुकरूल्यं च संभ्रतम् ॥ 

मया सर्वेषु भूतेषु यथााक्ति यथामति । 
अट्सस्यात्पटाक्तेश्च यथावञ्राविजानतः ।। १२॥ 

उपायाः क्रियमाणास्ते नेव स्युस्तारका मम । 
अतोऽहं कूपणो दीनो निर्टपश्चाप्यकिंचनः। १२३॥ 

लक्ष्म्या सह दषीकेयो देव्या कारुण्यरूपया । 
रक्षकः स्वसिद्धान्ते वेदान्तेऽपि च मीयते ॥ 

यन्मेऽस्ति दुस्त्यजं किंचित् पुत्रदारक्रियादिकम् | 
‹समस्तमात्मना न्यस्तं श्रीपते तव पादयोः ॥ १५॥। 

६, विविधानिति । अपयगंप्रदाप्यानुषङ्धिकानेहिकानामुत्रिकांश्च भोगान् ददामी- 
त्यथः । सद्धर्मपरेषु संस्थानं यस्या इति बहुत्रीहिः । ८. योगमयीमिति । अभिगमनादिषु 
धर्ष योगास्यः पञ्चमो धर्मः पूर्वदिनरात्रिमारभ्य परदिनन्राह्ममुहर्तीवधिक्रकाखानुष्ेयः । 
१४. महाविश्वासोऽत्र विवक्षितः । स्वसिद्धान्ते ; सर्वेषु दिव्यदाखषु । वेदान्ते ; उपनिष्त्यु | 

१५. आत्मामीयनिक्षपमाह- यन्मे ऽसीत्यादिना । 

टरिः ~. 

भुवि 8. 
“ परमस्तस्याः 70.; परमसथाना 1. 
° सवभूतानां 8. 0. 

आत्मना ; आतमना सहेत्यर्थः । 

° रक्षणम् (^. 
¢ समन्तात् ^. 8. ¢. 0. 
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शरणं भव देवेशा नाथ ठष्ष्मीपते मम । 
सकरद वं प्रपन्नस्य कृत्यं नेवाम्यदिष्यते ।। १६ ॥ 

उपायापायमुक्तस्य वतेमानस्य मध्यतः । 
नरस्य बुद्धिदौबेस्यादुपायान्तरमिष्यते ॥ १७ ॥। 

अतः परं सदाचारं प्रोच्यमानं निबोध मे। 
आश्ंसानः समुकत्तषठेत् स्वंभूतसुखोदयम् । १८ ॥ 

भवन्तु सर्वभूतानि सात्त्विके विमले पथे । 
भजन्तां श्रीपतिं श्द्वियन्तु परमं पदम् ॥ १५॥ 

इयारास्य प्रियं सम्यग्भूतेभ्यो मनसा गिरा । 
रारीरदोधनं कृत्वा धममेडाख्रविधानतः ॥ २० ॥ 

सौचं च विधिवत् कृत्वा भक्षयेदन्तधावनम् | 
^~ ४ भ, 

अथाचम्य विधानेन पवित्रैः शाखचोदितेः ॥ 

प्ावयिष्वाभ्युपासीत संध्यां त्रेखोक्यपावनीम् । 
मन्मयी त्रिविधा शक्तिः सूयसोमाप्निरूपिणी ॥ 

शुद्धये सर्वभूतानां संध्या देवी प्रबतेते । 
उपस्थाय विवस्वन्तमन्तःस्थं पुरुषोत्तममः ।।२३॥। 

कु्यादभ्रिविधि सम्यगापादानमथाचरेत्। 
सति वित्ते न कु्बीतोपादानं तु विचक्षणः ॥२४।। 

सप्र वित्तागमा धम्यां दायो खभ: क्रयो जयः | 
प्रयोगः कम॑योगश्च ससप्रतिम्रह एव च ॥ २५॥ 

स्नानं कृत्वा विधानेन त्रिविधं शास्रचोदितम् । 
भूतशुद्धि विधायाथ यागमान्तरमाचरेत ॥ २६॥ 

स्वयमुत्पादिते : स्फीतेखग्धेः ९शिष्यादितस्तथा । 
भोगेयजेत मां विष्णुमुभो वा शाखपूर्वकम् ॥। 

अष्टङ्केन विधानेन ह्यनुयागावसानकैः । 
स्वाध्यायमाचरेत् सम्यगपराहं विचक्षणः ॥ २८॥ 

दिव्यशाखाण्यधीयीत निगमाभ्रव वैदिकान् । 
सवाननचरेत् सम्यक् सिद्धान्तानात्मसिद्धये ॥ 

1 विशारदः 7. 
4 दानं समाचरेत् 8. 7. 

१६. गोप्तृचवरणमाह-- रारणमित्यादिना । १७. मध्यतो वर्तमानस्य नेवान्यत् कृत्यमिति 
पूर्वेणान्वयः । बुद्धिदोधैल्यादिति । स्वाधिकारमनाखेच्य दुष्करे कर्मणि प्रवृततिरहि बुद्धिदोर्बल्य- 
प्रयुक्तति भावः । उपायान्तरमत्र भक्तियोगः । अनेन भक्तियोगस्य निन्दा क्रियत इति वा 

मुम॒कषोर्भक्तियोगः स्वरूपविरुद्ध इति वा न मन्तव्यम् । नरस्य वुद्धिदौर्बल्यादिन्दुषिम्ब्र 
टा” इतयक्ते वचनमिदमिन्दुिम्बं निन्दतीति न कश्चिदपि ्रक्षावान् त्रयात् । किंच 
“भक्त्या परमया वापि प्रपतत्या वा महामते " इति भक्तरवैकलिपिकसाधनतवक्तर्विरुष्येत । अराक्तस्य 
मुमुक्षोः स्वरूपविरुद्ध इति चेत्, नात्र कस्यापि विप्रतिपत्तिः । २३. विवस्वन्तं विरिष्टदी- 
पिमन्तमिति पूरुषरोत्तमविरोषणम् । अन्तःस्थम् ; सुयमण्डलान्तर्तिनम् । ““ अकैमण्डलमध्यस्थं 
सूयेकोटिसमप्रभम् '' इत्यादिष्यानमत्रामिप्रतम् । २४. उपादानं नाम भगवदाराधनोपयुक्त- 
दरव्याजनम् । तच निःस्वस्य पञ्चयज्ञपञ्चकाटपरायणमागवतोत्तमादयाचितोपनततण्डलदिस्वी- 

काररुपम् । आब्यस्य तु तदुपयुक्तफटयपुप्पतुरुस्यादिसंग्रहरूपम् । २८. अष्टाङ्गयजनं यथा 
जयाख्ये--अन्तयांगः, भोगयागः, मध्वादियागः, अन्नयागः, संप्रदानम् , वहिसंतपणम् , 
पित्रयागः, अनुयागश्चेति (२२ अ. ७५-८०) । २९. सिद्धान्तानिति । मन्त्रागमादि- 

2 बोधितः 2. 1). 

5 क्रीते; ^.; अन्ये; ए. ¢. 
° अन्तःस्थ 8. 1. 

6 रिष्यादिना तथा 2. ए. 



९९ 

अल्दटुपेन चित्तेन रागद्रेषविवजिंतः । 
न निन्देन्मनसा वाचा शाख्राण्युच्चावचान्यपि ॥। 

तावन्मात्रार्थमादयाद् यावता ह्यथ आत्मनः । 
भूतानां श्रेयसे सर्वे सर्वडाख्राणि तन्वते ॥ ३१॥ 

तां तामवस्थां संप्राप्य तानि श्रेयो वितन्वते । 
आदो मध्ये च सर्वेषां ास्राणामन्तिमे तथा ॥ 

श्रीमान्नारायणः प्रोक्तो विधयेव तया तया । 
अहं नारायणस्थापि सर्वज्ञा सवेदश्चिनी ॥ ३३ ॥ 

निदानज्ञा भिपक्षर्पा तत्तद्रवोदिरूपिणी । 
प्रवर्तयामि शाख्राणि तानि तानि तथा तथा ॥ 

अधिकारानुरूपेण प्रमाणानि तथा तथा । 
अयन्तदहेयं न कापि शाखे किंचन विद्यते ।। २५॥ 

सर्वत्र सुखभ श्रेयः सत्प वा यदि वा वह् | 
ततः कार्यो न विद्वेषो यावदर्थमुपाश्रयेत् ।। ३६ ॥ 

समयं न विदोत्तत्र नेव दीक्षां कदाचन । 
ततः संध्यामुपासीत पश्चिमां साधेभास्कराम ।(२५॥ 

विधायाग्न्यर्थकाय तु योगं युञ्जीत वे ततः । 
सविविक्ते शुचौ दे रो निःराल्मके मनोरमे ।। २८॥। 

मृद्रास्तरणसंकीर्णे चेखाजिनकुटोत्तरे । 
अन्तवबेहिश्च संदद्धे यमादिपरियोधितः ।॥ ३९॥ 

आसनं चक्रमासथाय पद्मं स्वस्तिकिमेव वा | 
यत्र वा रमते बुद्धिनाडीमागान् निपी डयनः।(४०॥ 

सिद्धान्तमेदानित्यथः | 
~ (न 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

विजिटय पवनग्राम प्रयाहारजितेन्द्रियः। 
धारणासु श्रमं कृत्वा मां ध्यायेत् सुसमाहितः।।४१॥ 

अनोपम्यामनिदेदयामविकत्पां निरञ्जनाम् । 
सर्वत्र सुखभां लक्ष्मी सवंप्रययताः गताम् ।।४२।। 

साकारामथवा योगी वराभयकरा पराम् । 
पदयमगर्भोपमां पद्मां पद्महस्तां सुलक्षणाम् । ४२॥ 

यद्वा नरायणाङ्स्थां सामरस्यमुपागताम । 
विदनन्दमयीं देवीं ताट्ररां च श्रियः पतिम।।४५।। 

बहुधा योगमागास्ते वेदितव्याः सुरेश्वर । 
तेष्वेकं धममास्थाय भक्तिः श्रद्धा च यत्र ते ॥४५॥ 

सम्यङ निध्यानमुत्पाद्य समाधि समुपाश्रयेत् | 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं त्रयं यत्र विलीयते ।४६॥। 

पकेवाहं तदा भासे पृणाहंता सनातनी । 
ेकध्यमनुसंप्राप्रे मयि संविन्महोदधो ।॥ ४७ ॥ 

नान्यत् प्रकाडते किंचिदहमेव तदा परा । 
योगाच्छान्तो जपं कुयात्तच्छरान्तो योगमाचरेत् ॥! 

तस्य भिप्रं प्रसीदामि जपयोगामियोगिनः | 
नीत्वेवं प्रथमं यामं जपयोगादिना सुधीः ॥ ४९॥ 

योगस्थ एव तद्धीरस्ततो यामयं स्पेत् । 
उत्थायापररात्रे तु पूर्वोक्तमनु संचरेत् । ५० ॥ 

इति व्यामिश्रकत्यं तत प्रोक्तं ते बख्सुदन । 
अच्छिद्रान् पञ्चकाखांस्तु भगवत्कर्मणा नयेत् ।। 

३३. सर्व॑शाखाणां भूतदितत्वं परतव्वप्रकाशनेन तदाराधन- 

प्रतिपादनेन चत्यमिसंधायाह-- श्र॑मानिति! ४६. योगस्य परा काष्ट च्यते--ध्यातेत्यःदिना । 

यत्रेति । यम्यां सम.धिदश्ायामित्यथः । ८७. णेकध्यमेकमावं योगिनि संप्राप्ते सति नान्यत् 
किचित् प्रकाराते । क्तु अहमेव भास इद्युत्तरेणान्वयः । ४९. योगनिद्रां निर्यक्ति- नीतैव- 
मिति । ५०, योगो नाम परमामन्यात्मनिक्षेपपुरःसरं परमात्मगुणगणानुसंधानम् । तकर्वाण 
एव ॒स्वापमनुभवेदिव्यथः । ५१. व्यामिश्रति । बहुविधकर्मकलखपसहितं मगवदाराधनमि- 

1 श्रीमन्नारायण: ^. ए. ^. ©. “ अपीदयन् 1. 3 प्रत्यक्षतां 8. 0. ५+ेकार्थ्यं ^. 2. ¢, 



अष्टाविशोऽघ्यायः ९७ 

दीक्षितः पड्चकाटज्ञो छक्ष्मीमन्त्रपरायणः । स्थूलसुष्ष्मपरत्वानां वेदिता च यथार्थतः । 
अन्तरं नानयोः किंचिन्नि्ठायां बलसूदन ॥। ५२ ॥ अङ्खोपाङ्गादितन्त्रज्ञो मुद्राभेदविधानवित् | ५६ ॥। 

उभावेतौ मतौ भक्तो विडातो मां तनक्षये । अन्तयागवहियांगजपटहोमविचक्षणः । 
चक्रपद्मधरो नियं मवेक्ष्मीपरायणः ॥ ५३ ॥। पुरश्चरणभेदज्ञः "सिद्धिसाधनतत््ववित् ।। ५५ ॥ 

स्वदारनिरतश्च स्याद् ब्रह्मचारी सदा भवेत् । 'संज्ञामूर्तिविधानज्ञस्तत्साधनविधानवित् । 
मन्मन्त्रमभ्यसेननि्यं मच्चित्तो मसरायणः ॥। ५ | गारीराधारतन््वज्ञो योगतत्त्वविचक्षणः ।॥ ५८ ॥। 

सवानु्ावचाञ्छब्दांस्तद्धावेन विभावयेत् । एवेप्रकारः शाखरार्थवेदी धीरो विचक्षणः | 
अम्रीपोमविभागज्ञः क्रियाभूतिविमागवित | अर्िस्रो दमदानस्थो मां भजेत श्रियं नरः ॥५९॥ 

इति शश्रीपाञ्रात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे सदाचारप्रकाशो 
नामाष्टाविशोऽध्यायः 

त्यथः । जच्छिद्रानिति। “ यन्मुहूतं क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते । सा दानिसतन्म- 

टचि च्छद्र सारान्तिःसाच विक्रिया" (ग. पृ.पू. २२२-२२) इ्युक्तच्छिद्ररहितानित्यथः। 
४ 

भ् 

इत्यष्टाविशो ऽध्यायः 

1 तिद्ध 8. ^. 7. £ यज्ञमूतिं 4, ; ए. 0111115 धाऽ 1116. 3 श्रीपञ्चरात्न ^.; श्रीपाञ्चरात्रे 8. 
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एकोनवरिर ऽध्यायः 

रऋः- 

गुद्धाड्यद्धषडध्वाख्यवित्रनिमांणभित्तये । 
नमः श्रीवत्सभामिन्ये भवसंतापदान्तये ॥ १॥ 

अग्रीषोमविभागं मे क्रियाभूतिविधामपि । 
रहि मे तत्त्वतः पद्म विद्यायास्तारिकाकृतेः ।।२॥ 

व्यापके यत् परं ह्य शक्तिन।रायणी हि या । 
सा ह्यहं परिणामेन भवामि प्रणवाक्रतिः | ३॥ 

अप्रीषोमविभागं मे तारिकाया निरामय । 
क्रियाभूतिविधानं च यथावत् सुरनन्दन ॥ ४॥ 

उन्मेषः परमो विष्णोराद्यः षाडगुण्यचिन्मयः। 
साहं संभरतसंभारा शक्तिस्ते कथिता पुरा ॥ ५॥ 

सृष्वत्या जगत् कृत्स्नं तस्या मे रक्षणोदयमे । 
द्विधा प्रतते रूपं 'मुखेनेश्रयतेजसोः ॥ £ ॥ 

"्षाड़गुण्यमेव मे रूपं किंचित्तेजोमुखे मतम् । 
षाड़गुण्यमेव मे रूपं परमेश्वयसंमुखप् । ५ ॥ 

तेजोमुखं त॒ यद्रूपं सा क्रियाक्तिरुच्यते । 

सेवाभरिरुच्यते शक्तः सर्वोपप्वदाहनातः ॥ ८ । 

फेश्रयसंमुखं रूपं भूतिखक्ष्मीरितीरिता । 
रक्तिरश्वयेभूयिष्ठा सा मे सोममयी तनुः ॥ ९॥ 

‹ङोषणात् सवेदोषाणामभ्निदक्तिः क्रियामयी । 
जगदाप्याययन्त्यन्या भूतिः सोम इद्ोच्यते । १० ॥। 

इच्छाज्ञानक्रियामय्यास्ते इमे व्यूहे मम । 
षाड्गुण्यविग्रहा साहं व्यूषहिनी परमेश्वरी ॥ ११॥ 

या सा शक्तिः ऽक्रियाख्या मे षाड्गुण्यं तेजसोञ्ञ्वटम्। 
तस्या आसंखरयो व्यूहाः सूयसोमाम्निशक्तयः ॥! 

'तास।माद्या परा दिव्या सूयांख्या शक्तिरुञ्वखा । 
निर्वहन्ती जगक्कृत्यमनिश्चं परिवर्तते ॥ १३॥ 

अध्यात्ममधिदेवं च तथा चेवाधिभोतिकम् । 
तस्या रूपत्रयं विद्धि सूयांख्यायाः सुरे्धर ॥ १४॥। 

अध्यात्मस्था तु सूयाख्या पिङ्गटखमागगामिनी । 
आलोकेनाधिभूतस्था सूयैशक्तिः प्रवतंते ।। १५॥ 

सूयैमण्डलसंस्थाना शक्तिः सान्याधिदेविकी । 
सूयमण्डलसंस्थाना अर्चिषां याः प्रकीतिंताः ।।१६॥ 

ऋचस्ता विद्धि देवे तपन्तीस्तपनात्मिकाः । 
दीप्रयो यास्तदन्तःस्थस्तानि सामानि विद्धि मे॥ 

६. मुखेनेति । प्राधान्येनैत्यथैः । १६. सूयमण्डखान्तरवर्तिनो देवस्य त्रयीरूपतव 
वन्तु प्रथमतस्तस्य ऋम्रपत्मुच्यते उत्तरार्थ--सूर्यत्यादिना । १७. तस्य यजुःस्वरूपत्वमाह-- 
अन्तःस्थेति। अनेन ““ आदित्यो वा एष एतन्मण्डठं तपति तत्र ता च्वस्तदचां मण्डखम् '› 

1 किंचित्तेजोमुखं मतम् ^. (.; 8. गा1115 पा वप्रनालयःऽ लि 166. 

2 ८. 0111115 {115 117. 

5 क्रियान्या ^. (~. 0.; क्रियाग्न्याख्या 1. 
° दाहतः ¢. 
6 तासां मे परमा 2. €. ए 

4 प्रोपणात् ¢. 1. 
7 इदृशं ^. ए. &. 



एकोनत्रिशोऽध्यायः ९९, 

अन्तःस्था या परा शक्तः पौरुषीं तनुमास्थिता । 
"तां विद्धि पुरुषं दिव्यं रमणीयं यजुमयम्।।१८॥ 

शद्कचक्रधरं श्रीडौ पीनोदारचतुभुजम् । 
प्रसन्नवदनं पद्मविष्टरं पुष्करेक्षणम् ।॥ १९॥ 

मूधान्तःपुरुषस्यास्य दशहोता निगते । 
पादपाणि चतुर्होता दे वस्यास्य सुरेश्वर ॥ २० ॥ 

छोममांसास्थिमज्नासक् पञ्चहोता सुरेश्वर ¦ 
स्तनावण्डौ च पुंस्त्वं च षड्ढोतापान एव च ॥ 

शीर्षण्याः सप्र ये प्राणाः सप्रहोता निगद्यते । 
शोभ स्तु दकषिणास्तस्य संभाराः संधयः स्मरताः ॥ 

भ्नाडयो देवपल्योऽस्य होतृणां हृदयं मनः । 
चेतनः पौरुषं सूक्तं शक्तिः श्रीसुक्तमुच्यते ।२२॥ 

ओंकारः प्रणवस्तारो गृह्यं नाम सनातनम् । 
यजूषि रुद्रशुक्राणि -स्थूलनामानि तस्य तु ॥२४।। 

यजुमंयमनुं दिव्यमभ्यस्यन् पुरुषं नरः । 
अनुव्याहयभीचारपपेभ्योऽपि प्रमुच्यते ॥ २५॥। 

तपत्येवं परा शक्तिश्चयी सूयांख्ययाम्बरे । 
त्रिविधेषा परा शक्तिः प्रख्याता सूयेसंज्ञया ॥॥२६।। 

सावित्री नाम वेदानां जननी परिव्तंते । 
श्रिवर्णप्रणवाधारा भूभुवःस्वख्िनाडिका ।। २७॥। 

तद्ादिवर्णपवना रिरःकस्पितदेखरा । 
क्षियादिपुरुषान्ताणां प्रकाडानन्द् विग्रहा ॥ २८ ॥ 

उदिता ब्रह्मणो भूयो ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । 
वेदानां जननी सेषा वणनां जननी परा ॥२९॥ 

1 त 238. €, 

2 तथा सामानि «^. 

हति, तेत्तिरीयश्रतिरपवहिता भवति । विष्णुपुराणे चेक्तम् (२-११-११)। २०. अन्तःस्थस्यास्य 

पुरुषस्य दशहोता मूधां भवति । दराहोत्रादिषदे्तत्ततनामाने मन्त्रा विवक्षिताः । ““ चित्तिः सुक् ” 

इत्यारभ्य तैत्तिरीयारण्यके वृतीयप्रपाटके प्रथमानुवाकमन्त्रो दशहोता । तत्रैष ¢“ प्रथिवी होता » 

इत्यारभ्य द्वितीयानुवाकपठितश्चतर्टोता । पादपाणीव्येकवद्धावः । २१. ““ अिर्होता 

इत्यारभ्य त्रतीयानुवाकपठितः पञ्चहोता । ““ सूयं ते चश्च; ' इत्यारभ्य तुरीयानुवाकपठितः 
पट्दोता । २२. “^ महाह विहता '” इत्यारभ्य पश्चमानुवाकपठितः सप्तहोता । “ देवस्य तवा ” 
इत्यारभ्य दरामानुवाकपठिता दक्षिणाः । ““ अभ्नियेजुभिः › इत्यारभ्याष्टमानुवाकपठिताः 
संभाराः । २३. ““ सेनेन्द्रस्य ' इत्यारभ्य नवमानुवाकरपठिता देवपल्यः । ¢“ सुवणं घर्मम् ›! 

इत्यारभ्येकादशानु वाकपठितो होत्ृह्यम् । पुरस्षसत्तश्रीसूक्तमन््राः प्रसिद्धाः । २४. 
८८ नमस्ते रद्र मन्यवे ” इत्यारभ्य पठिता रुद्रिया; । एवं शुक्रिया अपि मन्त्रविदोषाः । 

अत्र अहिर्बुध्यसंहितायाः ५८, ५९ अध्यायावनुसंधेयो । २५. यजुर्मयेति सावित्री । 
अनुव्याहति ; प्याहृतिभ्यः पश्चात् । अस्य “ अभ्यस्यन् › इति पूर्वणान्वयः । २६. त्रयीति । 
“ वेदैरशुत्यसिभिरेति स्यः” दति श्रतिरनुसंधेया । २८. तदादीति । तत् इत्यादयो 

4 त्रिवगं ^. 
2 €, 01115 {116८ 1165 {101 1€1€. 



१०५ 

अनुखोमविरोमाभ्यां सोम्याम्रेयी निगद्यते । 
सेषा सूयेवपुर्दिव्या सावित्री मन्मयी कठा ॥३०।। 

गायत्री नाम गायन्तं चायते महतो भयात । 
आदाय जीवनं गोभिभूसरितप्राणिसंभवम् ॥ 

पुनमुश्चति मेघेषु नवमासधृतं करेः । 
उक्ता सूयमयी राक्तिः णु वह्िमयीं पराम् ॥ 

एषापि त्रिविधा इक्र राक्ति्वह्वमयी मम । 
दिव्येकाबिन्धना ह्यन्या कितो क्षितिमयेन्धना ॥ 

तथा भुक्तेन्धना कोष्ठे राक्तिर्वह्निमयी त्रिधा । 
सवदे वमयी सेषा दे वानां मुखमुच्यते । ३४ ॥ 

त्रिवगस्थेः स्तुता सेषा व्रष्टवित्युच्यते बुधैः । 
दुगाणि तारयन्त्यात्मपारायणपरं नरम । ३५ ॥ 

टाक्तिः सोममयी त्वन्या सापि त्रेधा निगद्यते । 
दिवि विम्बात्मना त्वेका तथान्योषधिरूपिणी ॥ 

चरति प्राणिनामन्तरिडयेकामृतात्मिका । 
अनुष्टव्भिः स्तूयमाना सेषानुषबुदीरिता ॥ २५ ॥ 

मृर्युंजय इति प्रोक्ता सा चिद्या मृत्युनारिनी । 
सूयसोमाम्रिरूपाणां तासामासां पुरंदर ॥ ३८ ॥ 
हविष्छरदुदिता सूयांत सोमरूपा हविर्मयी । 
हविरत्ति तथाग्न्याख्या वहिविप्रमुश्ात्मना ।(३५। 

वणां इत्यथः । शिरः गायत्रीरिरोमन््रः । क्षित्यादीति 

टक््मीतन्त्रम् 

तिसभिर्वर्तते कृत्स्नं छोकतन्त्रमहनिशम । 
इति व्यृहत्रयोपेता व्यूहिनी सा क्रियात्मिका ॥ 

टक्तिः परमगम्भीरा मम तेजोमुखोद्रता । 
सर्यन्दु वहविकोस्योघनियुतावेदभास्वराः । ४१॥ 

चक्रं सुदडनं नाम भसा भवलत्यरिदारणम । 
अखं परमतेजिषएमाम्रेयं नाम वेष्णवम । ४२ ॥। 

परोदयमस्वरूपं ततः प्राण दिप्राणनं परम । 
उद्यन्ति सवाण्यख्नाणि तस्मात् सवाश्च शक्तयः ॥ 

करण साधकतम पच्चकृल्यावधो हरेः । 
न तत् कृत्यं विन। तेन यत स्याद् विष्णो म॑ंहात्मनः॥ 

संकल्पादिस्वखूपेयं सृष्टौ विष्णोः प्रवतेते । 
रक्षणे संहतौ चेव धत्ते चक्रमयीं तनुम् ॥ ४५॥ 

ममांराजा पराम्रेयीः क्रियादाक्तिहि वैष्णवी 
(ऋ ( (अ 

भब्रह्मस्तम्बपयेन्तं षोढा विष्टभ्य तिष्ठति ॥ ४६॥ 

तत्र वणमयं चक्र प्रथमं णु वासव । 
तारिकातारकटन्द्रमक्षगं° पारमेश्वरम॥ ४५ ॥। 

न।भौ सूर्यन्दु भारूपं श्रितं स्वारं द्िरष्रकम् । 
कादिभान्तं त्रिरष्ठारं? मादिहान्तं तु नमिगम् ॥ 

प्रधिः पयन्तवह्थात्मा श्वगान्तः पिण्डसंनिभः। 
वर्णचक्रमिदं दिव्यं चत॑ते वर्णवत्मना ॥ ४९॥ 

। कादिमान्तव्णां । ३ ९. आदायेति । 

अत्रे ““ याभिरादित्यम्तपति ताभिः पन्यो वर्षति " ?ति श्रतिरनसंभरेया । ३३. अबिन्धना 
विद्युत् दिव्या । काष्ठादीन्धना भौमी । जटरस्था कौ्ठ॑ति ज्ञेयम् । ३६ 
--आकादो बिम्बातममना, भूमावोषध्यातमना, प्राणिदारीरे 

पि (क 

सोममय्यपि त्रिधा 

तनेति । ४६. पोटेति । करा- 

तत्ववणपदमन्त्रभुवनासः यचत्रैरित्य्थः। ४७. तारिका हमन्त्रः। तारकः प्रणवः। ४८. स्वारम् 

1 नवमासह्तं ^^. 8. ; (~. 0110115 6182111 वप्श{लाऽ 1") 1€1€. 

‡ भाषुराः 1. 

5 ज्ञेया ^. [). 

8 द्विप्रट्कारं ^. 8. ¢. 7. 1. 
¢ मक्षसं ]. 

‡ साविन्याद्यरि ^. 2. ¢. ©. 4 स्वरूपत्वात् 1. 
? प्रियास्तारं ^. ४8. ©.; भ्रितद्वारं 1. 
१ वर्णान्तं पिण्डसंनिभम् ¢. 



एकोनत्रिरोऽध्यायः १०१ 

कटाचक्रमिदं चक्र ज्ञानाश्चं शक्तिनाभिकम् । 
फेश्रयारं बलाद्येन नेम्याद्यं त्रिगुणेन तु ॥ ५० ॥ 

तत्तवं तु वायुदे वाक्षं नामिः संकषणोञञ्वलः | 
प्रयुम्नारं तथ। शकर प्रधिरूपानिरुद्धकम ।। ५१॥ 

अक्षनाभ्यरनेमिस्थेस्तंयायेः पदचक्रकम् । 
कि , 

मन्त्रमक्षादिके्बींजपिण्डसन्ञापदात्मभिः || २॥ 

कालाक्षं नाभिगाव्यक्तं महदाद्यरपञ्जरम् । 
मनःश्रोत्रतदथादिविकारपरिमण्डटम् ॥ ५५२ ॥। 

सखोकटीकिकपयन्तं भुवनं चक्रमन्तिमम । 
षट्चक्रं दधती हस्तैः पौरुषीं तनुमास्थिता ।(*५॥ 

सृदडेनः क्रियाराक्तिवेष्णवी चक्रमध्यगा । 
वीजं पिण्डं पदं सज्ञा अस्याः णु चतुष्यम 

सोमं प्रथुममादाय प्राणमन्ते नियोजयेत् । 
ततोऽम्रतमुपादाय योजयेत् काटपावकम ।। ५६ ॥ 

| | । श ) ठ्यापिनमन्ततं 

तत्संस्थमनल कछयान्मायां > ¦ | 
एतत् सोद्यान बीजं मक्ियाराक्तिज्ञम्भितप् ।॥५५। 

सप्रव्णात्मकं दिव्यमिदं वीजं "महर्द्विदम्। 
एतदेव महन् पिण्डं मायान्यापिसमुञ्ितमः ॥। 

काटागन्यकोयुताकारमेतद्रजाम्बुदध्वनि । 
© पि । (1 धैरं रो ७, 

पद्चवण मह।पिण्डं दुर्धरं द वद।नवेः ॥ ५९ ॥ 

शुचिना तु सकृत् स्मयैमनितेन्दरियदुःस्मरम । 
स्मृत्वा तु शान्तये स्मये बीजे मे तारिकादिके ॥ 

योऽसो पिण्डोर्ध्वभागस्थो वर्णः कालनटखामिधः | 
दह्यन्ते तेन दैत्येन्द्रा खोकश्चैव युगक्षये ॥ ६१॥ 

द्वितीयराक्तिसंस्थन त्वम्रिनाभ्निः समिध्यते । 
क्ति प्राणयति प्राणः पूरितोऽमृततेजसा ॥ ६२॥ 

इति पिण्डस्वरूपं ते कथितं सुरपंगव । 
०, मि कर्पितं त्यन्तग 

व्यापके: पञ्चभिः पिण्डं कल्पितं त्वन्तरान्तरा ॥ 

वमांखान्तं धवाद्यं च संज्ञामन्त्रत्वम्रच्छति । 
व्यापको योजयदन्ते पिण्डाद्योः सोमसूयैयोः ॥ 

अन्ते सोमाम्निकटस्य ह्येकं व्यापकमानयेत् । 
आद्यन्तयोस्तथान्त्यस्य वर्णस्य व्यापको स्मृतो ॥ 

वम प्राणोजेयो्व्योमि दुष्टोपद्रवमदैनम । 
यः संकषणस्तु संहारः कत्पान्तेऽखिलगोचरः ॥ 

स फट्कारस्तदन्ते चाप्याहयादः शान्तिकारकः । 
इति पिण्डविकषात्मा सोम्याग्नेयो मनुः स्प्रतः ॥ 

स्वरसमूहः । द्विरष्टकम् ; पोडराकम् । त्रिरष्टारम् ; चतुर्विंशत्यररूपम् । ५६, ५७. सोमः 

सकारः । प्राणो दकारः । अमृतं सकारः । काल्पावकः राकारः । अनटः रकारः । माया 

व्यापी च दकारः । सहस्रार ई इति बीजमन्त्र: । ५८. सप्तवर्णामकमिति । सोमप्राणामृत- 
काट्पावकानस्मायाव्यापिरुपसप्तवणेघरितमित्यथः । मायाव्यापिसमुञ्खितम् ; ईकाररहितम् । 
सहस्रार इति पिण्डमन्त्रः । ६०, सर्य ; सरणीये हत्यथः। ६४. पूर्वोक्तमेव विददयति-- 
व्यापकाविति । ६६. वमं कवचम् । प्राणोजयोर्व्योम ; हंमन््ः । ६७. विकर्षः अनुस्यृतिः। 

1 महद्धितम् ^.; मटदिमत् 1. समन्वितम् 1. 3 कीठितं ^^. 

५८, (, 7. 7. 2५५ 16ा€ 1165 2 {0 14 (तस्या व्यापि 19 व(सव) {70711 €11. 30 210 0111{ {71 
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१०२ टक्ष्मीतन्त्रम् 

स्ववणरङ्गवानेष वली सौदशनो मनुः । अम्नीषोमविभागस्ते कथितो वृतच्रसूदन । 
दिव्यान्तरिक्षभोमानां भोगानामाप्निसाधनप् ।। क्रियाभूतिविमेदश्च क्रियारक्तिभिदापि च ।५०॥ 

कस्पद्रमो मनुः सोऽयमश्रितानां पुरंदर । क्रियादाक्तिप्रभावश्च बीजपिण्डादिभेदतः। 

नारायणात् समुद्यत्या मम नित्यं जगद्धिते ॥६९॥ भूयः शक्र क्रियाराक्ते ऋद्धिमेतावतीं णु ।५१। 

इति ̀  श्रीपात्चरात्रसरे टश््मीतन्त्रे अप्रीषोमविभागप्रकःशोः 

नामेकोन्रिोऽध्यायः 

६८. स्वरवर्णैरिति । पूर्वोक्तस षडक्षरमन्त्रस्य ये षर् वणाः, तैः हृदयादिषडङ्गकल्पनं काय- 
मित्यथः । मन्त्रमहिमानमाह--दिन्येत्यादिना । ६९. जगद्धिते इति निमित्ते सप्तमी । 

जगद्धितनिमित्तमित्यथः ¦ 

इत्येकोनतिक्षोःध्यायः 

। श्रीपञ्चराज ^. : श्रीपाञ्चरात्रे 8. 2]. ०15 प्रकाराः 



त्रिरो भ््याय, 

श्रीः- 
एषा ते कथिता शक्र मया शक्तिः करियास्मिका । 
"तस्या व्याप्निमवोचं ते सूयंसोमभ्रिमेदितम्॥ १॥ 

व्यूहिनीमप्यवोचं ते बीजपिण्डाभिधानतः । 
पद्मन्त्रस्वरूपं च तस्याः क्र निबोध मे ॥ २॥ 

अनजितानटखसगणां संयोगः पिण्ड आदिमः । 
कमलानटसगाणां योगः पिण्डो द्वितीयकः । ३॥ 

शेताद्याहादिसंयोगस्तृतीयः पिण्ड उच्यते । 
सूरयोजव्यःपिनां पिण्डश्चतुथेस्तेन मध्यतः ।। ४ ॥ 

त्रीण्यस्णि ततः काट्चक्राय हुतभुकप्रया । 
तारकेणान्वितश्वादौ चक्रोऽयं पदमन्त्रराट् ॥ ५॥ 

नेव किंचिदसाध्यं हि मन्त्रेणानेन वासव ¦ 
'अभियुक्तमना भस्मिन्न गच्छति पराभवम् । ६॥ 

यस्तु ते कथितः पूवं त्रियुगार्णो मनूत्तमः । 
प्रभावमखिं तस्य भूयो व्याख्यामि वासव ॥ 

अनामरूपवच्चक्रं षाडगुण्यमहिमोऽञ्वलम् । 
ध्यायन् सबीजमावत्ये मन्त्रं बन्धात् प्रमुच्यते ॥ 

क्रियारक्तेमदीयायास्तनुः साक्षान्महामनुः । 
षटर्णोऽथर्ववेद न्तसंस्थितश्चक्रब्ंहितः ॥ ९ ॥ 

षडध्वमयमोजस्ि चक्रं सौदशेनं परम् । 
भावयेदक्षनाभ्यादिविभक्तावयवोञ्ज्वलम् ॥ १०॥। 

अस्रतादीन् मनोरणानक्षाद्यङ्गेषु चिन्तयेत् । 
अक्षे नाभो तथारेषु नेमो प्रधितदन्तयोः ।॥ ११॥। 

प्रकृयादिविदोषान्तेस्तत््वेः संम्रथितःः प्रधिः । 
माया प्रसूतिदेगुण्यमपि नेमिः सुदस्ने ॥ १२॥ 

पदाध्वरचितारान्ता मन्त्रा अरसहस्रकम् । 
अरान्तो व्यूहमागस्थो नाभिस्तत्र कलामयी ॥ १२३॥ 

वर्णाध्वा ह्यक्षपयन्तो मध्ये रक्तरहं परा । 
मदन्तः परमं ब्रह्य ्राह्यप्राहकतोद्धितम ॥ १४॥ 

३. अजितो जकारः । अनले रेफः । सर्गो विसगेः । जः । कमकः ककारः । 
करः | ४, श्वेतः फकारः । आहादी टकारः । फट् । सूर्यो हकारः । ऊजे उकारः । व्यापी 
बिन्दुः । हुं । ५, मध्ये त्रयः फटूमन््राः । ततः स्वाहा । आं जः क्रः फर् हुं फट् २ काल- 
चक्राय स्वाहा । ७, त्रियुगाणैः षडक्षरमन््रः । सहस्रार हं फट् इति । ९, अर्थवति । 
अत्राहिवुध्नयसंहितायां विंशाध्याये २१-२४ वचनान्यनुसंघेयानि । ११. अमृतं सकारः । 

रकृत्यादीत्यादिना भुवनाध्वा निर्दिद्यते । १३, मन्ताध्वानमाह-- मन्ना ईति । 

1 [1 4. ¢. 7. ?. 13 11168 0) 1€ा€ 276 0701116 एप हरल 17 61, 29. 174९ 1016 0 72. 101. 

2 अभियुक्ता मनावस्मिन् 1. ° संस्कृतः ^. 



१०४ 

मध्ये तु चिन्तयेत् तारं तारिकां तद्रहिः स्मरेत । 
तद्रहिश्च क्रियाबीजं तद्रहिश्चादिमाक्षरम् ।॥ १५॥। 

इत्यक्षषुहरे ज्ञेयं क्रमाद्रीजचतुष्टयम् । 
नाभ्यरादौ तु सूर्यादीनिति पूर्वोक्तया दिद्ा॥ १६॥ 

हस्राकारस्वरूपो य: स सदस्रविधान्वयी । 
सूर्यैकाटानलद्वन्देरप्रमेयादि भेदितेः ॥ १५ ॥ 

अम्तानटयुग्मेश्च तावद्धिस्ताररोरपि । 
संहत्य भेदयेत् कादीनम्रीषोममयेः स्वरः | १८ ॥। 

सूर्य॑सोमानिान् हित्वा त्रिरातं चेकमेव च । 
अष्टन्यूनसदखं तदक्भराणि स्थुरञ्जसा ॥ १५॥। 

वीजाषकं तु तारादि हस्रयुक्तं भवेदथ । 
ईञादनप्रदेशस्थं ` वहेवायुपदावधिः ॥ २८ ॥ 

दत्त्वा भसूत्रयुगं चारीं चतुधां विभजेद्धवम् । 
पद्व प्वारातं फुयादराणां प्रतिभूमिकम् ॥ २१॥ 

सहसरं तान्यराणि स्यस्तेषु वणंसहखकप । 
न्यसेत् प्रागादि सोमान्तं कोणसूत्रेषु वे ततः।।२२॥ 

न्यसेन्मन्त्राध्ववर्तिन्यश्चतस्रोऽप्रिगुणाः कमात् । 
जया च विजया चेव अनिता चापराजिता ॥२३॥ 

अग्न्यादीशानपय॑न्तसूत्रस्था मन्त्रदेवताः । 
अराणि पूरयन्ती सा नेमिः सोदश्नी स्थिता ॥ 

लष्त्मीतन्त्रम् 

अरनेम्यन्तरस्थानि सवांश्लाणि च वासव । 
प्रवतकानि पुरतः सवांख्ाणि पुरंदर ।॥। २५॥ 

निवतंकानि पुरतः रिरोभिः शखचिष्ठितेः । 
कृताञ्जटीनि टप्रानि ध्यायेदुभयतः समम् ॥ 

नेमिक्ेत्रे महाटश्ष्मीः पूवेम्यां दिशि संस्थिता । 
दक्षिणस्यां महामाया पश्चिमायां सरस्वती । २५५ 

सोम्यायां दिरि विज्ञेया महिषासुरनादमी । 
तद्रहिः परितो देवा ब्रह्मादयस्तु त्रिमूर्तयः ॥ २८॥ 

तुयादशक्तसयुक्ता अवतारास्ततः परप । 
प्रकृत्यादिविदोपान्तं चतुविंशातिसंमितम् ॥ २९॥। 

प्रधपूर्वे स्थितं भागे तत्त्वजातमनुक्रमात् । 
भवोपकरणा देवा मध्यमे परिनिष्ठिताः ॥ २० ॥ 

प्रथक् चरमभागस्था भोवना भुवनैः सह । 
ब्रह्माण्डोदरसंरूढा* भूभुवःसुवरादिकाःः ॥ ३१॥ 

मेर्वादयोऽखिलाः शेखा गङ्गायाः सरितस्तथा । 
क्षीराग्ध्यादयाः समुद्राश्च द्वीपा जम्ब्वादिसंज्ञताः। 

वेमानिकगणाः सर्वे ग्रहाः सूयांदयस्तथा । 
नक्षत्रतारकाताराभूतग्रेतादयस्तथा ॥ २३३ ॥ 

तिस्रक्िराश्च याः कोख्यखिदशानां पुरंदर 
समाश्रिताः प्रधि तस्तु सरघा इव सारघम | 

१७, सूर्यैत्यादि । हं हां इत्यादिभिरित्यथः। १८, अमृतेत्यादि । सं सरं उत्यादिभिरिव्यथः | 

१९. सूर्यैत्यादि । हकारं सकारं यकारं च वजयिवेत्यथः । अष्टन्यूनेति । ३१०८१६५२ = 

९९२ अक्षराणि ज्ञेयानि । २०. पृवेक्तिः ९९२ अक्षरः सह बीजाष्टकयगे सहस- 

मक्षराणि । अहिर्वृध्ये तु प्रकारान्तरेण सहखाक्षरत्वमुक्तम् (२२३ अ, ८२, ८२). 
२.१, चारी तियैममतिः । पञ्चमिगणिता पञ्चारात् २५० । २३. वर्तिन्यः ; वर्तिनीरिव्यथः। 

मन्त्रदेवता इृ्युत्तरेणान्वयः। २९. तुर्यादीति । जाग्रतम्रयुष॒ितुयास्येत्यथः । अवताराः 
व्यूहाः । ३४. तिस्र इत्यादि । त्यक्छिरादित्यथः । सरघाः मधुमक्षिकाः । सारघं मधु । 

1 वहिना व्यातिरूच्यते ^. ¢. 7. 
3 अस्रयुग्मं चारा च. ^. 4 संरूदं ^. 

४ [11 ^. ¢. 7., */€7565 43 10 49 9710 (ला 34 10 42 010 0) 1616. 

5 आदिकम् ^. 



त्रिरोऽध्यायः १५५ 

अयुते दवे सुरेखान श्यभयोः प्रधिपाश्वेयोः । 
'अम्रयः परिवर्तन्ते प्रवतेकनिवर्तकाः ॥ ३५ ॥ 

काठानलसहस्राभाः स्फूजञ्ञ्वाखाकुटाछुलाः । 
प्रतकानखास्तत्र देत्यदानवदा्टिनः ॥ ३६॥। 

धीराः प्ररान्तगम्भीराः प्रसन्नास्तिग्मतेजसः | 
निवत॑का ममेच्छातः शमयन्ति प्रवर्तकान् ।॥२५।। 

सुदज्ञनमनोरन्ते यत्तत् संकर्षणोद्धवम । 
खङ्गलास्रं महाघोरं सर्वसंहारकारकम ।। ३८ ॥ 

तियद्ट् स्थितस्य नेम्यन्ते तस्य पूर्वार्धसंभवाः । 
परवर्तकास्तदृध्वारासंभवास्तु निवर्तैकाः ।। ३९ ॥ 
अग्नीषोममया एते प्रवर्तकनिवर्तकः । 
भग्नीषोममयास्ोत्था तदुत्था चाखरसंततिः ।४०॥ 

देऽयुते शश्णु मूर्तीस्त्वं बहीनां विविधात्मनाम् । 
याः स्मृत्ना पुरुषो घोरमापदर्णवसात्तरेत् ।॥ ४१॥ 

अशोषभुवनाधारश्चतुर्गत्यूजंबिन्दुमान् । 
पिण्डोऽयं तारकः पूववहीनां वपुरुच्यते?।। ४२॥। 

अस्रताधारवहथूजोवेन्दुमांस्तारपूवेकः । 
पिण्डो निवर्तकादीनां दिव्या तनुरुदीयैते ।४३॥ 

प्रधि कारपुमन्यक्तव्यक्तसप्रकषूपतः । 
विभज्य. द्धा तत्तद्रपवर्णपुरोगमेः । ४४ ॥ 

२८. खङ्गखासखम् ; फट् मन्त्रः । ४१. 

५।*म।*[[दिक्रमेणैव स्वर पूव; स्वर न्तिः । 

सूयांनल्युगेः काद्यैरष्टामिर्बीजनायकेः ।। ४५॥ 

युक्तारतारनमोऽन्तास्ताः प्रवत॑कतनू्टिखत् । 
अमृतागम्नियुगैरेव निवर्तकतनूस्तथा ॥ ४६ ॥ 

एकेकाग्नेः शिखाः सप्र घोराः शान्ताश्च संस्मरेत। 
आदितः सप्र युग्माद्याः सखरसंभेदिताः क्रमात् ॥। 

सूयाग्नियुगसंभूता अमृताग्नियुगोप्थिताः । 
वगान्तश्च प्रधानञ्च सिद्धिदो वामनस्तथा ॥४८॥ 

श्रेतश्च तत्वधारश्च श्चषः आशत एव च । 
छान्दःपतिस्तथा चक्री काखादययणाः सबिन्दुकाः ॥। 

नाभ्यरान्तस्थसूत्रसरूपाश्चत्वार पराः । 
अरेषु परितो देवाः केठावाद्या व्यवस्थिताः।॥५०।। 

सवैः स्वेध्िहेः सरोजचैर््यया दामोदरान्तिमाः । 
अरनेम्यन्तसूत्रस्थाः पद्मनाभादयोऽखिलाः ।॥५१॥ 

सर्वे समन्विता देवाः स्वामिः स्वामिश्च शक्तिमिः। 
प्राग्भागे कमटा देवी दक्षिणे कीतिंरुञ्ञ्वला ।।५२॥ 

जया तु पश्चिमे भागे माया भागे तथोत्तरे । 
प्रत्येकं कोटिसंख्याभिः राक्तिमिः परिवारिताः ॥ 

अधितिष्ठन्ति तेऽभीक्ष्णं सहस्रारं सुदशेनम । 
काटचक्रमनाद्यन्तमस्य तेजः प्रकीर्तितम् ॥ ५४॥। 

दरे अयुते इति छेदः । सन्िरार्षः । ४२. 
अरोषमुवनाधारः रेफः । चतुर्गतिः यकारः । उजेः उकारः । ४३. अमृताधारः वकारः । 
४८, पूर्याभरियुगं ह इति । अमृताभियुगं सर इति । वान्तः हकारः । प्रधानः मकारः । 
सिद्धिदः भकारः । वामनः वकारः । ४९. श्वेतः फकारः । तत्वधारः जकारः । षषः स्कारः । 
राश्चतः जकारः । छन्दःपतिः छकारः । चक्री चकारः । कारः मकारः । ५२. शक्तयो 

1 [1 ^. €. 7. "6565 350 10 49 वा€ वर 9 कालिया गला, 746 10६6 ग) 8९6 104. 
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१०६ खदैमीतन्त्रम् 

संवत्सरतैमासार्धंमासा्ोरात्रसक््त; । ढेशकमांशयान् दोषानरोषान् क्षपयेत् क्षणात् । 
अक्षनाभ्यरनेम्यन्तेः क्लप्पव्चविभक्तिकम ॥५५॥। बीजं पिण्डं च संज्ञां च मूति चेति चतुष्टयम् ॥। 

धियन्ते काठचक्रेण पुमाद्याः पञ्च प्छ च । 
छ ॥ पुष्यत्येतत् सहस्रारं चक्रमाद्यन्तवर्जिंतम् । सहखारेण चक्रेण नेम्यरप्रधिश्ोभिना । ५६ ।। सूनुबहिभिव्यपय वि्मेतक्चराचरम् ॥ ६२ 

भ्धियन्ते च षडध्वानो वर्ण॑पस्वकलादयः । 

सवतत्वमयं देहं वैष्णवं पुरुषोत्तमम् ।। ५७॥ आद्नेयी प्रथमा मूर्तिः शक्तिदिव्या क्रियाह्यया । 
धार्यते आम्यते चेव यन्तरारूढमिदं परम । सहसखरारस्वरूपेण सृजलयवति हन्ति च ॥ ६३ ॥ 

नाभिकन्दरिथितेनैव सहसखारेण नेमिना ॥ ५८ ॥ वहिनं हि करियाम 
४ व्यहव्यु हि करयामधा। 

चक्रेणानेन हन्यन्ते रक्नोदेतेयदानवाः । ध ध भूयनचनं 
नानामन्त्रात्मना तेन तदन्तः सुस्थितेन च।।५९॥। उदिता ते सुरेशान भूयनवैनां निबोच भ ॥ ९४ 

विध्वंसयति शरश स्मृतमात्रमनन्तरम् । इत्येव कथितो व्यूहः सूयंसोमाग्निरूपकः । 

अभ्यस्यमानमनिश्चं सहस्रारमिदं नरे: ।॥। ६० ॥ व्युहिनीं तमिमामद्य क्रियाराक्तिं निबोध मे ॥ 

इति श्रीपाश्चरात्रसारे रक्ष्मीतन्तरे क्रियाशक्तिप्रकाञ्चो नाम 
त्रिंशोऽध्यायः 

रक्षमीकीत्यादयः ञत्रैव विंशाध्याये उक्ताः| ५५, विभक्तिर्विभागः । ५६. पञ्च पश्च ; 
पञ्चविदातिः । पुमांसमारभ्य परथिवीपयेन्ता मादिकान्तवणेदेवताः । 

इति निश्नोऽध्यायः 

2 श्रयभ्ते ^^. 2 विद्यन्ते ^. 
8 2), 0110115 (11८८ 11८ {ता 161. ५ श्रीपञ्चरात्र 4^.; ओ्ीपाश्चराश्रे 8. 



एकत्रिरोऽव्यायः 

भ्रीः- 
या सा षाड़गुण्यतेजःस्था क्रियाराक्तिः प्रकादिता । 
आग्नेयं शूपमाभ्रिय सा धत्ते पोरुषं वपुः ॥ १॥ 

सवांखदाख्रसंस्यूतं ' सूयेसोमाग्निमूखकम् । 
महत् सदशन न।म ग्नानारूपोपशोमितम् ॥ २ ॥ 

तस्य मध्ये ऽस्थिता शक्तेः पौरुषीं तनुमःस्थिताः। 
ऽसौम्य।ग्नेयसखरूपेण तत्ततकारछन्यवस्थया ॥ ३ ॥ 

पुरस्ताहितस्तस्या^ वाचकस्ते चतुविंधः। 
तत्र संज्ञामयो मन्त्रो भूयसा बलवत्तरः ॥ ४ ॥। 

तस्य व्द्राख्यामिमां शक्र गदन्तया मे निडामय । 
या सां सोमात्मिका शक्तिरुन्मेषः प्रथमो हरेः ॥ 

मूलशाक्तिरहं श्रीः सा म्रथमाक्षरसंस्थिता । 
अमृता तृपिरूपा च सोमात्मा चाखिलेश्धरी ।।६॥। 

अमृतीकरणं कुयात् सगस्येन्दुकलास्थिताः? । 
शिरःपद्मादयो मन्त्राः परमेन्धरयुक्तया ॥ ७ ॥ 

अनया श्सतया कृयात्तृप्रिं संसिद्धिमेव च। 
सृष्टिकृत्संयुता सेयं जीवहशक्तिः सनातनी ॥ ८ ॥ 

त्ेखोक्येश्वयदोपेता वायुवेहमाक्षरस्थिता । 
ताराकारा रिपोमूर्धिं *चिन्त्योच्छेदनसिद्धये ॥९॥ 

अप्रमेयोपगूढाया अग्नीषोममयीजुषः । 
अस्याः शक्तेः समुद्धत सूक्तं पोरुषमुञ्वलम् ।१०॥। 

एतदादीनि सृक्तानि सहस्रग्रषयो विदुः । 
नित्यमाप्यायते मन्त्रः सोऽयमग्निजुषा मया ॥ 

तपत्कायजुषा तत्तद्रणेराक्तित्रयीजुषा । 
अनया यन्न साध्येत न तदस्ति जगत्त्रये ॥ १२॥ 

१, षाड्गुण्य तत्रापि तेजसि प्रपानतयावस्थितेत्यथः । २. युदशेनस्य सर्वैशसखा- 
खनिविडत्वमहिवध्न्यसंहितायां विंाध्याये उक्तम् । सहसरारेत्यक्षरस्वरूपममिप्ेतय सुथसो- 
माभिमूरुकत्वोक्तिः । ३, भक्तपरिपालनदष्टरिक्षणरूपकार्यमनुरुष्य सोम्याभनेयस्वरूपतवोक्तिः । 
४, बीजपिण्डसंज्ञापदरूपेण चातुर्विध्यम् । ६, प्रथमाक्षरः सकारः । तस्यामृतादिरूपत्वमाह-- 

अमृतेत्यादिना । तृपतिसोमावपि सकारपरो । १०, अस्या इति । प्थमाक्षरखूपाया 

इत्यर्थः । सकारात् पोरु सक्तमुद्भूतमित्य्थः। तथा चादिवु्यसंहिता--““ अक्षरादादिमाद- 
स्याः सूक्तं पोरषमुद्रतम् । द्वितीयाक्षरसंमूतं श्रीसूक्तं नाम यन्न ॥ ' (१८. ३३) इति । 

1 संस्थं तं ̂ . ए. ८. 0. 
« आभिता 8. 

7 कल्छस्तथा ‰. 8. ^. £ सूतया 8. 

° नानाव्यूहयो ^. 8. ¢. 
5 सखसौम्याग्नयरूपेण ^. 8. ©. 0. 

° क्रिया 8. 

6 तस्य ए. ¢. 
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१०८ 

सूते सा सकाः उक्तीरनुजानाति ताः पुनः । 
संहरन्ती पुनश्चैता" इति च स्मयते ततः ॥ १३॥ 

स्वमुन्मेषमधिष्ठाय परमात्मा स शक्तिराट् । 
उदितो जगतोऽ्थाय दहेतिदेवः सनातनः ॥ १४॥ 

सूयश्च भोक्तृतां प्राप्य प्राणयन् प्राण इष्यते । 
प्ञात्मानं दसीयत्येष त्रेखोक्येश्चयेदान्वितः।। १५॥। 

हृरुण्डरीकमध्यस्थं यं विचिन्वन्ति योगिनः। 
यथावद् ध्यायतो वेध्यं मुक्तेषोवेगवत्तया ॥ १६॥ 

प्रकर्षेणोन्नयन् प्राणान् प्राण इत्येषः शब्यते । 
इन्दुमण्डलसंवीतो व्यापिमानप्रमेयवान् । १५ ॥। 

जिह्वामूटस्थितो ध्यातो वाक्प्रवृत्ति नियच्छति । 
अंमण्डले स्थितो ध्यातः स एव हि सुधां" सखवन्॥ 

ऽनिर्विंषीकरण ध्यातः करोति जगतामपि । 
रामोपगूढादस्माद्धि^ श्रियः सूक्तं समुद्रतम् ॥ १९॥ 

एतदादीनि सूक्तानि सहस्रमृषयो विदुः । 
तत्तत्काटजुषा तत्तद्रणशक्तित्रयीजुषा ॥ २० ॥ 

टक्ष्मीतन्त्रम 

अनेन यन्न साध्येत न तदस्ति जगत्रये । 
हन्यते सकलं रोकं गमयलयमलठं पदम् ॥ २१॥ 

तयाजयत्यखिटं ङं गम्यते योगचिन्तकेः । 
हेत्येवं कथ्यते सद्धिरेवं निर्वचनस्थितेः ।। २२॥ 

अरोषभुवनाधारा संकत्पप्रबरीकृता । 
प्रत्यभिज्ञायते सेव शक्तियां परमात्मनः ॥ २३॥। 

सरत्यस्याश्चटं सवे खियते सकले: सदा । 
प्रथिवी संस्थिता सेयं स्तम्भे सत्या नियुज्यते ॥ 

सदो नाम बं तत्र रमते तत सहस्रधा । 
सहसख्रति सस्रा स्यादग्नीषोमात्मनो मम ।। २५॥ 

अग्नीषोममयी सा मे शक्तिः सवंक्रियाकरी । 
सुसंकल्पसमिद्धा सा तेजसां रादिरूर्जिता ॥२६॥ 

सप्राप्येवानटं भावं काटपावकतां गता । 
रेत्येवं केवली भूत्वा ज्वलत्यविरतोद्या ।। २५ ॥ 

परमेश्वरभूता सा परमाश्चयेकारिणी । 
र इत्येव महाशक्तेमंदीयाद्या क्रियाह्या ।। २८ ॥ 

१२. रक्तित्रयी सूयसोमाभिराक्तयः । १४, टेतिदेवः सुदर्शनः । १५. सूर्यो इकारः । 
प्राणोऽपि स एव । १६. मुक्तस्येत्यादि । अतिवेगेनेत्यथः । १७. व्यापी अनुस्वारः । १८, 
जिहामूटेति कप्टस्थानम् । अंमण्डलमनुस्वारः । १९, रामोपगूढादिति । इकारसहितादिव्यथः। 
२१. हन्यत इत्यादिना हकारनिर्वचनं क्रियते । ““ हन हिसागत्योः '› इति धालथमभिप्ेतयाट-- 

गमयतीति । २३. अद्रोषमुवनाधारो रेफः । २४, सरा इत्यस्य निर्वैचनमाह- सरतीति । 
सरति ; गच्छतीत्यथः । सयते ; गम्यते प्राप्यत इत्यर्थः । सत्याः गमनात् स्तम्भे स्तम्भन 

निश्चर्त्व इति यावत् । गमनात् निवत्य॑ सन्यतया नियम्यत इत्यथः । २८५, सहस्रा इति 
समुदायस्य प्रकारान्तरेण निर्वचनमथं चाह--सह इत्यादि । सहसूाव्दात् बलाथकादुपरि 
रमधातोनिष्यन्नस्य र॒इत्यम्य संयोजने सहसेति रूपम् । २६. र इत्यस्य निर्वचनमाह-- 

+ एनाः ?. 7). 
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एकत्रिंशोऽध्यायः 

संख्यानन्दयं सहस्रं स्यादरानन्त्यं तदुच्यते । 
वमख्मयोः स्वरूपं च दशितं ते पुरंदर ॥ २९॥ 

ध्रवश्च प्रणबोऽस्यादिः पूवमेव निरूपितः । 
एवमेव महामन्त्रः शब्दन्रह्मोद्रतो रसः ॥ ३० ॥ 

आथर्वणी महाशक्तिः क्रियाशक्तेः प्रिया तनुः । 
त्रयीसाये ह्यथवांसख्या पच्छपवा महाश्चतिः ॥ ३१॥ 

मन्त्रेण सृयतेऽनेन सारेणेव वनस्पतिः । 
अस्य त्वङ्गविधानज्ञाः षडङ्गानि प्रचक्षते ।| ३२॥। 

गायत्रीमपि चक्राख्यां प्राकारं चागनिसंज्ञतमः । 
गोपनाद्ररुणोत्सेधात् सोदयादमृतात्तथा । ३२॥ 

उध्वे चक्राय च स्वाहा हदादिस्तु शिखावधि । 
सूयञ्वारपदाञ्चोध्व महायुक्तात् सुदशनात् ।२४।। 

उष चक्राय च स्वाहा वर्माद्योऽखान्तको विधिः। 
नमश्चकराय तस्यान्ते बिद्महेऽसो चलुयुगः ॥३५५। 

उ्वाटाय च सदखरान्ते धीमहीति नवाणंकः । 
तन्नः प्रचोदयान्मध्ये चक्र इत्यष्टवणंकः ।। ३६ ॥। 

१०९ 

मुष्टं वितजेनीं कृत्वा तजेनीं तजेसंस्थिताम । 
परितो भ्रामयेद्रहिं भ्यायन् प्राकारसंस्थितम ॥ 

अन्योन्यसंमुखे पाणितले बै दक्षिणोत्तरे । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठयोरम्र शिष्टे दीघास्तथापराः ।॥ ३८ ॥ 

परितो भरामयेदेवं चक्रमूद्रेयमीरिता । 
अङ्गमुद्रास्तु वक्ष्यन्ते शक्तेमासमनुं णु ॥ ३९॥ 

पवित्रमनटरूदं सव्यापि प्रणवात परम । 
महायुदश्चेनेत्येवं चक्राजं महाध्वगम् ।। ४० ॥। 

ततोऽस्तगततेत्यस्मात् सर्वदुष्टभयंकर । 
चिन्धि छिन्धीत्यतः पश्चाद्धिन्धि भिन्धि प्रकीतयेत्॥ 

विदारयद्रयं पश्चात् परमन्त्रान् म्रस ग्रस । 
वि्भक्षयेति भूतानि त्रासयेति द्िरुशचरेत् ॥ ४२॥। 

वमोखवहिजाया : स्युः राक्तिम्रसनकृन्मनुः । 
स्वयं सुदशनो भूत्वा मन्त्रमु्ारयन्निमम् ।॥ ४२॥ 

शक्ति मुखहदादिभ्यः परस्याचुषयेद्धिया । 
षडक्षरस्य मन्त्रस्य श्वणु ध्यानं पुरंदर ॥ ४४ ॥ 

महा ^. 

अभीत्यादिना । कारपावकतां रेफरूपताम् । केवीति राक्तिविदोषणम् । २९. निर्वचना- 
न्तरमाह- संख्येत्यादिना । सहस्राप्यनन्तानि अराणि यस्येति समासः । ३०, धरुवः प्रणवः । 
३ १. पश्चपर्वति । नक्षत्रविधानविधिविधानसंहितादान्तिरूपपश्चकस्पेत्यथः । ३२. भूसारेण 

वृक्ष इवाभिवृद्धेयथः । षडङ्गानि हृदयादिषडङ्गनि । ३ ३. गोपन आकारः । वरुणो वकारः । 
उदय उकारः । अमृतः सकारः । वां युं इति मनर: । ३४. दादिः हृदयरिरःरिखाखूपः । 
महायुक्तेति । महायुदरशीनायेति विवक्षितम् । ३५. वमा इति । कवचनेत्राख्राणि। चतुग ; 
अष्टाक्षरः । ‹ नमश्क्राय विद्महे ' इति । ३६, * सहस्तज्वाखय धीमहि । तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् ' 
इति मन्त्रः । ४ ०-४३, पवित्रमित्यादि । ° ओं प्रं महायुदरोन चक्रराज महाध्वग अस्तगत 

सवेदुष्टभयकर छिन्धि भिनि भिन्धि विदारय विदारय, परमन्त्रान् ग्रस 

ग्रस भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय › इत्यस्यानन्तरं कवचमन्त्रमखरमन्त्रं च संयोज्यान्ते 

: संक्षकम् ^. 9, ए. £, 011 {713 1116. 



१। 

"न्यस्ताङ्च्यक्रमुद्रामिवहिप्राकारमध्यगः । 
सहसखरारमहाचक्रमयुताग्निचयोत्कटम् । ४५ ॥। 

षडध्वमयमुद्धान्तं ध्यायेन्मच्छक्तिजम्भितम् । 
अक्षस्थ परमात्मानं नारायणसन।मयम् ।। ४६ ॥ 

चक्रूपिणमीशानं ध्यायेत् कुङ्कुमसंनिभम् । 
पीताम्बरधरं दिव्यं मुक्ताटंकारमण्डितम् ॥ ४५७॥ 

एनमष्टभुजं ध्यायेन्महःव्यसनसंप्वे । 
उद्यजानमनेकाखं स्थितं परमशोभनम् ॥ ४८ ॥ 

चक्रं मुसटमुदाममङ्क्ुटो सरसीरुहम् । 
याम्ये कर चतुष्केऽथ वामे भुजचतुष्टये ॥ ४९ ॥ 

शङ्कं बःणयुतं चापं पड गुर्वीं गदामपि । 
दधानं दक्षिणं दिव्यं द॑ष्राभास्वरितननम् ॥ ५० ॥ 

पिङ्गाक्षं पिङ्गकेरादयं ज्वाखामालापरिष्कृतम् । 
अथ षोडशाहस्तं च ध्यायेदेवं सुदशेनम् ॥ ५१ ॥ 

परेः परिभवे प्राप्रे प्रतीकारविबजिते । 
स्थितावनवक्ट्प्ायामपि निजित्य वैरिणः ॥ ५२॥ 

रक्ष्मीतन्परम् 

भये महति संजति चोरव्याघ्नद्विपादिमिः। 
प्रत्याटीढस्थितं देवं वैरिवगदिगुन्मुखम् ॥ ५३ ॥ 

प्रहारोद्योगिभिः पीनेभजेरूर््वैरलंकृतम् । 
शक्त्या दीपेन खड्गेन बहविना च उताचिषाः ॥ 

अङ्कुरोनाथ दण्डेन कन्तेनाथ उवटच्त्विषा । 
परश्वधेन चक्रेण दक्षिणाधःकरेः कमात् ।। ५५॥ 

शङ्खेन शचापमुख्येन पादोनाथ हठेन च । 
कुकिदोन गद्ाखेण मुसलेनाथ रातः ॥ ५६ ॥ 

उष्वोदधः स्थितेव\मेः प्रदीप्रेरायधेयंतम् । 
द्रानिषठश्र तघोराग्निज्वालकोलाहल कुलम् ॥ 

संस्यूततन्त्वयाकीण दिव्यया वनमालया । 
धोराट्रहाससंत्रासद्रवहैत्येन्द्रदानवम् ॥ ५८ ॥ 

^उवालाुखञ्वर्दैयमेदोमेदुरपावके । 
अयुतायुतवहीनामास्पदे दीप्रतेजसाम् ॥ ५९ ॥ 

अध्वषट्कमये चक्रे चक्रिणं चक्रमुत्तमम् । 
ध्यायेदेवंविधं देवं भये महति मानवः ॥ ६० ॥ 

म्वादापदं संयोजयेत् । एष राक्तिरासमन्त्रः । ४५-५१, सुददयैनध्यानमाह-- न्यस्ताङ्क 
इति । कृताङ्गन्यास इत्यथः । चक्रमुद्रा चात्रैवाध्याये अषत्रिरो शेके प्रतिपादिता ; वहि- 

प्रकारश्च सपतत्रिदो शके । स॒ददनवणेनं सहस्रारेत्यादिना । चक्रमध्ये चक्ररूपिणः 
परमातमनः ध्यानं प्रस्तोति--अक्षस्थमित्यादिना । दक्षिणकरधृतायुधान्याह- चक्रमित्यादिना । 
वामकरस्थायुधान्याह--रङ्कमित्यादिना । दक्षिणं ; समथमित्यथः । अष्टभुजयुदशेनध्यानं 
विस्तरतोऽदहिवध्यसंहितायां चतुश्चलारिद्ाध्याये प्रतिपादितमनुसंधेयम् । उद्यजानुमिति 
प्रत्यालीढाख्या समरेयमावस्थितिः विवक्षिता । ५२३-६ ०, प्रत्यारीढाख्या स्थितिः उद्यज्नानु- 
मिति पूर्वै सूचिता । षोडरादु भुजेषु दक्षिणमुजाष्टकायुधान्याह--शक्त्येत्यादिना । वामभुजा- 
एकायुधान्याह --शद्भुनेत्यादिना । संस्युततत््वयेति । चतुर्विशतितत्वमय्येत्यथः । वनमारख- 

1 न्यस्तामिः 8. 

3 पाशमुख्येन चापेनाथ 8. ?. 
° हृताचिप्रा 8. £. 
4 ज्वालाकुलं दैत्यमेदोमेदुरं पावके तथा ¢. ?. 
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एवं ध्यात्वा पुनध्यायेश्चतुबहं सुदशेनम् । 
अन्यथा नैव शान्तिः स्यादस्ति तेजस्तथा हरेः ॥। 

'घोरखान्तविभेदेन पौरुषं ध्यानमीरितम । 
इति ते सुरसादृल ध्यानमन्यञ्च मे णु ।। ६२ ॥ 

प्रकाराः पौरुषा ये ये ध्यानेऽस्मिन् परिवर्णिताः । 
ध्तान् सर्वान् मन्मयानेव संस्मरेच्छीघ्रसिद्धये ॥ 

अययद्भतमिदं शकर रहस्यं ते परकीतितम् । 
भूयो रहस्यमन्यच्च शणु मे सुरपुंगव ॥ ६४ ॥ 

आग्नेयी या मदीया ते पुरा शक्तिः प्रकीतिता । 
सूयेकोस्यवैदाभासा वहिकोत्यवरदोपमा ॥ ६५ ॥ 

इन्दकोर्यवदाभासा मम स्पन्दमयी तनुः । 
अमृतं परमात्मानमदोषभुवनाधृतिम् ।। ६६ ॥ 

आस्थाय पञ्चविनद्रात्मा स्परडान्ती व्यापिनं परम् । 
हिताय सर्वभूतानामुदेति परमेश्वरात् । &७ ॥ 

तामक्षं कस्पयेच्छक्ति तसप्रभां नाभिमण्डलम् । 
अराणि षण्मनोरणान् सूर्योदामो सविन्दुको ॥ 

स्थितौ नेमिगो ध्यायेच्छेषं तु प्रधिमण्डट् । 
अत्मानं मध्यतो ध्यायेत् स्वं मायापरमात्मनोः ॥ 

सुयाोनलान्तरस्थं च निरस्यन् संस्मरेलनम् । 
ध्यायन्ननिशमेवं हि योगी ध्यानपरायणः ।। ७० || 

विधूय निखिलं दोषं सांसारिकमरोषतः । 
मयि भक्ति परां प्राप्य मामेवान्ते समशनुते ५१ 

अन्तरा परमात्मानमम्तं च स्थितो जपन् । 
मनीषी मनसा निर्यं पीयुषाप्यायनं स्मरेत् ।५२॥ 

सुधयाप्ान्यमानो हि “खतया शक्तिकोटरात् । 
प्राणेन प्राण्यमानश्च दग्धदोषोऽनठत्विषा ।॥ ५३।। 

पद्वबिन्दुक्रियालाभादेश्वये परमास्थितः। 
संतताभ्यासयोगेन वञ्च युक्तो जितेन्द्रियः| ५४॥। 

विहाय सकटं छ्ेडो वेषमास्थाय मामकम् । 
प्रो जातबलो योगी क्रियया सर्वतो वरी ॥५५॥ 

ईश्वरः परमो भूत्वा सर्वव्याप्रिमयः स्थितः । 
मामेव मामकं धाम मतस्मसादादुपादइनुते ॥ ७६ ॥ 

या क्रिया सा चिदाख्याता या चित्तिः सा परा क्रिया। 
एते सपरमानन्दाख्रयस्ते परिकीतिंताः । ५७॥। 

अखण्डेका परा शक्तिश्िरिक्यानन्दरूपिणी । 
वैष्णवी सा पराहता साहं स्वार्थप्रणी ।॥ ५८॥ 

स्वरूपकथनमेतत् । अत एवास्या भूतमाठेत्यपि व्यवहारः । अध्वषट्कं वणाध्वादि । ६ १, 
एतस्य ध्यानेन सर्वारिषटशान्तिरदिवध्यसंहितायां सक्तचत्वारिशाध्याये वर्णिता द्रष्टव्या । 
६६. स्पन्दमयी क्रियामयी । अमृतं सकारः । परमात्मा हकारः । अरोषभुवनाधृतिः 
रेफः । ६७. पञ्चनिन्दः ईकारः । व्यापी अनुस्वारः । ६८. अराणि षडिति 
परचक्रं विवक्षितम् । पूर्योदामौं ह इति । ६९. रोषमिति । फडिव्येतदित्य्थः । 

७३, प्राणिन हकारेण । अनस रेफः । ७७, स्वस्वरूपस्य क्रियाचिदानन्दरूपतामाह-- 

1 घोरशान्तादि ?. 
3 2. 011८5 1५0 11765 0) 166. 

“ तांस्ताननाम ^. 0. 

^ सुधया 8. ¢, 



११२ लक्ष्मीतन्त्रम् 

स्वाच्छन्यान्मम ` संकस्पो द्विधैवं प्रविजरम्भते । स्थुखसृष्ष्मपरत्वेन तारिकाया निक्षामय । 
एका शक्तिः क्रियाह्वाना महाभुतिरथापरा॥ ५९॥ निमीकितक्रियाकारा स्पषटश्वयेस्वरूपिणी ॥ ८१ ॥ 

सामान्यतोऽनयोः शक्र स्थिताह परमेश्वरी । तनुः षाड्गुण्यरूपा मे भूतिः सा तारिकाहया । 
एषा ते सकला शक्तिः क्रियारूपा प्रदर्िता ।८०।॥ तस्याः स्थूादिरूपाणि यथावन्मे निञ्ञामय ॥ 

उच्यमानानि देवेडा सावधानेन चेतसा ॥ ८२॥ 

इति शश्रीपाद्चरात्रसारे छक्ष्मीतन्त्रे सुदशञेनप्रकाश्चो 
नमेकत्रिशञोऽध्याय: 

येति । ७९. द्विधेति । क्रियाविभूतिमेदेनेतय्थः । ८ १, अनन्तराध्यायविषयभूतमूति- 

राक्तिवणेनमवतारयति- निमीलितेति । भूतिशक्तिरूपे करियाराक्तिः निमीठितास्त इत्यर्थः । 
स्पष्टति । णेश्वयं विस्पष्टं भवतीत्य्थः । 

इत्येकजिश्रो ऽध्यायः 

' ठंकस्यात् 5. 0. 2 भ्रीपञ्चरात्र ^. ; भीपाञ्जरात्रे ए. 



21 व्रिहो इच्यायः 

या ह्येषा परमा विद्या तारिका भवतारिणी । 

स्थूलं सृष्ष्मं परं चेति तस्या रूपत्रयं णु ।॥ १॥ 

पव्नव्णं चतुर्व्ण॑मिति स्थूलास्मकं वपुः । 
त्रिवणां सृक्ष्मसंज्ञा मे परा विष्णुमयी स्थिता ।२॥ 

इमास्िखो ह्यवस्था मे प्रत्येकं तु त्रिधा त्रिधा । 
स्थूले तु या परावस्था परमात्माश्रया तु सा॥ ३॥ 

अदोषमुवनाधारविष्णुव्यापि समाश्रया । 
भोक्तृभोग्यात्मिका चेयं तस्या रूपं निबोध मे ।।४॥। 

अरोषभुघनाधारनिख्यन्यापिजन्मना । 
परमात्मादिकेनेव छ्लाटतटमेयुषा ॥ ५॥। 

आक्रम्य वेष्णवं रूपं स्वे पुनः प्रतितिष्ठति । 
तारकारणनादेन शोभमाना हरिप्रिया । £ ॥ 

भोक्तृभोग्यादिकं स्व भुवनं बिभ्रती धिया । 
व्यापिनं सर्वतो देवी परमात्मानमाभ्रिता ॥ ७ ॥ 

तावत्तया स्थिता विष्णुरूपा स्थूला गतिः परा । 
पद्चकृयकरी शक्तिक्िविधैश्वयेबरंहिता ॥ ८ ॥ 

'प्राणयन्ती श्रिया देवं जृम्भमाणोदधिप्रभम् । 
श्रिय द्यानठं भावमियं सक्षमा गतिम॑ताः।९॥। 

सृषटधादिकं विधायाथ व्योमस्थं परमास्थिता । 
स्वाश्चयेकरी देवी सष्टिस्थियन्तकारणम् ॥ १०॥ 

सूर्यं समाश्रिता विष्णुं कलयन्ती जगस्स्थतिम् । 
कारपावकतेजोभिः स्थूल स्थूख्मयाद्भता ॥ ११॥ 

कथिता गतयस्तिखः सथूखाया मम वासव । 
सृक्ष्मायास्तु गतीस्तिस्रः णु वृत्रनिषुदन ॥ १२ ॥ 

१. विद्या चिद्रपेत्यर्थः । भवतारिणीत्यनेन तारिकाया अन्वथैत्वमाह । २, 
ं इति विन्दोरुपरि षष्टानादवत् श्रूयमाणं नादं संयोज्य पञ्चवणल्व, तं विहाय चतुवेणेत्वमुप- 

पादनीयम् । त्रिवर्णेति । रईरूपेत्य्थः । पररूपमाह-- विष्णुमयीति । केवटेकाररूपेत्यथः । 

६, प्रत्यकं त्रिधेति । स्थूलट्पे स्थूलसूष्षमपररूपेण, सूक्ष्मरूपे स्थूरतृक््मपररूपेण, परखूपे- 
ऽपि स्थूत्ष्मपररूपेणेति त्रैविध्यमिति भावः । स्थूले पररूपमाह-- स्थूले विति। परमात्मा 
हकारः । ४, अरहोषभुवनाधारो रेफः । विष्णुः ईकारः । व्यापी अनुस्वारः । आहत्य ही 

भवति । ५. ख्छाटतटमेयुषेत्यस्य रूपेणेति रोषः । ६. आक्रम्येति वेष्णवरूपस्यानमिव्यक्ति- 

रुच्यते । ८, तावत्तयेति । भोक्तमेम्यरुपेणेत्यर्थः । अथ स्थूले सृषट्ममाह -- पशचृत्येत्यादि । 
सगादीनि पञ्च कृत्यानि । १०. स्थूले स्थूलरूपमाह--सष्टयादिकमिति । स्ाशचर्तयादि । 
पूवै सृष्ष्मे जगतः सष्टिसंकल्प उक्तः । अत्र तु तस्य सष्टिरच्यत इति ध्येयम् । 

प्राणयन्तं ^. 8. 
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११४ 

अकाटकलना सेयं सुक्ष्मा तु परमेश्वरी । 
व्यापिनं परमात्मानं श्रयन्ती वर्तते धवा 

शुद्धो वगस्तथाह्ुद्धो दिविधं सज्यमुच्यते । 
शुद्धेतरे स्थिता स्थूला शद्धे सृक्ष्मा प्रतिष्ठिता ।१४।। 

तिखोऽप्यासां गतीः सम्यक् स्थूत्यया इव लक्षयेत् 
परा या मे तनुः शक्र तस्या रूपं निशामय ॥ १५। 

सर्वव्याप्रिमती दिव्या निष्कला सा निरञ्जना । 
सा परा मन्मयी शक्तः कथिता विष्णुसंज्ञया।।१६।। 

एषा सा वेष्णवी सत्ता सेषाहंता हरेर्मता । 
एषा सा योगिनां निष्ठा सेषा सांख्यात्मनां गतिः।। 

इयं सा परमा मूर्ति रियं सा परमा गतिः। 
शक्तिः कुण्डलिनी चाद्या भ्रमरी योगदायिका ॥ 

अनाहता ह्यघोषा च नि्मयादा नदोद्रता । 
डब्दन्रह्म तथा शक्तिमोतृकायोनिरुत्तमा ॥ १९ ॥ 

गायत्री च कटा गौरी शची देवी सरस्वती । 
वृषाकपायी सतया च प्राणपन्नी यशस्विनी ।। २०८॥। 

महाधेनुरदिति दवन 19 

इन्द्रपत्नी न्दनी । 
रुद्राणां जननी देवी वसूनां तु हिता तथा ।२१॥ 

लक््मीतन्श्रम् 

आदिलयानां स्वसा नाभिरम्रतस्य धृतिः परा । 
इडा रतिः प्रियाकारा गुरूधात्री महीयसी ।। २२॥ 

मही च विश्चुतिश्ैव त्रयी गौः प्राणवत्सला । 
शक्तिश्च प्रकृतिश्चेव महाराज्ञी पयस्विनी । २३॥। 

तारा सीता तथा श्रीश्च कामवत्सा प्रियत्रता । 

तरणी च वरारोहा नीरूपा रूपराकिनी ॥ २४ ॥ 

अम्बिका सुन्दरी च्येष्ठा वामा घोरा मनोमयी । 
सिद्धा सिद्धान्तिका योगा योगिनी योगभाविनी ।। 

एवमादीनि नामानि शाखे आसे मनीषिमिः। 
कथितानि रहस्यानि शक्तः सिद्धान्तपारगः।। २६॥ 

सैषा शक्तिः पर! दिव्या त्रिधा शूपेरवस्थिता । 
सथृलसुष्ष्मपरत्वेन त्रैधमेतत् प्रददयेतेः ।॥ २५॥। 

अस्याः स्वरूपमी प्रोक्ता सा च त्रेधावतिष्ठते । 
अग्रमेयादिरूपेण तस्या व्याख्यामिमां णु ।॥२८॥ 

षाड्गुण्यं यत् परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम । 
संहृताखिटमेदं तदेकमेव यदा तदा ॥ २५॥ 

भप्रमेयाख्यया देवस्तदा योगिभिरीयते । 
व्याप्यव्यापकभेदो वा मञ्यसृष्टिविधापि वा।(३०॥ 

षिता ¢. 

१३, सूक्ष्मरूपस्य साधारणं स्वमावमाह--अकाठेति । अनेन पूरवाक्तस्थूलरूपस्य 
कालकाल्यत्वममिमन्यते । १४५. विोषान्तरमाह-- शुद्ध इति । १५. प्रस्तुते त्रिविधे 

ृक्षमरूपे पूर्वक्तम्थूल्गतीरतिदिशति- तिस्र इति। परमियान् मेदः- पूर्वक्तस्थूरखतिरदयुद्ध- 
विषया ; दयं तु शुद्ध विषयेति। १६. अथ परायाः साधारणं ख्ूपमाह-सवैव्याप्तिमतीत्यादि । 

१७. सांस्यात्मनाम् ; प्रकृतिपुरुषविवेकादिज्ञानवतामित्यथः । १८. तस्या नाममेदानाह-- 

शक्तिरित्यादिना। १९. नदः ; नादः। २८, ई ; ईकार इत्यथः। २०, पराया; पररूपमाट-- 
पाड्गुप्यमिति । संहतेति । मेदः ; भिन्न: प्रपञ्चः । प्रतिसंचरे सकलस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि 
ख्यात् तथोक्तिः । णकमेवेति । सृष्ष्मावस्थचिद चिद्विशिष्टं ब्रहयैकमेव तत्वमभवदित्यथः । 

2 प्रदश्यते 8. €. » अन्याप्तित्वे अमी 8. 7. 
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1न तदान्यप्रमेयत्वं न किंचित्तस्य विद्यते । 
तदा शुल्यमिवाकारैः प्रसुप्रमिव सर्वतः ॥ ३१॥। 

षाड्गुण्यं बरह्म तत्रेयं संस्थिता विष्णुसंज्ञया । 
अतरङ्गार्णवाकारा शक्तिटाक्तिमतोगतिः ।। ३२ ॥ 

तदा यदा पुनत्रह्य वायुदेवाख्यमत्रणम् । 
उन्मिषत्यात्मसंकस्पात्तदा प्रथम उच्यते ॥ ३३ ॥ 

प्रथते हि यदा ब्रह्य शुद्धारद्धाख्यवः्मना । 
माया नाम तद् त्वेषा ब्ह्मसंकल्परूपिणी (२४ 

संकर्षणादिक्षिव्यन्तस्तस्या ग्गभेमवस्थितः । 
यदा पुनः परं ब्रह्म स्वेच्छासंपादितं प्रथक् ।३५५॥ 

व्याप्यव्यापकभेदेन सद्वितीयमवस्थितम् । 
पच्चविन्टुस्तद। देवी पच्वकृत्यविधायिनी ॥ ३६ ॥ 

पराया इति ते प्रोक्ता मम तन्वा गतिखयी । 
रूपं रूपं, विभग्येषा तत्तत्त््वार्णभेदिनी ॥ २५॥ 

तत्तद्राचकतां नीता स्वकामाज्गतीतनुः । 
तेषु तेषु हि तत्त्वेषु स्वातमभूतावतिष्ठते ॥ ३८ ॥ 

मदंशः सुक्ष्मरूपो यो ग्ढोऽभ्रिरिव दारुषु । 
तत्तदरूपमनुप्राप्रा* सेवनी नाम शाश्वती ।। ३९ ॥ 

तत्तदरर्णोपरागेण तत्तद्रथक्तिवपुः स्वयम । 
अधिदेवतभावेन तत्र योऽडाः परात्मकः ।। ४० ॥। 

वेष्णवः शक्तिरूपो मे नियच्छन्नवतिष्ठते । 
तत्तद्ाचकतां याति देवी सेयमनश्वरी । ४१॥ 

अदोषभुवनाधारा योगिनी परमेश्वरी । 
केवलस्तत्त्ववर्णंस्तु त्रेखोक्येश्चयेदां गतः ।। ४२ ॥ 

तत्तत् स्थूटमयं तत्त्वं मदीयं वक्ति शाश्वतम् । 
तत्तद्धावाभिधानन तन्नियन्तृत्वदज्ञेने । ४३॥। 

इयमेवेश्वरा देवी द्विधा सक्तावतिष्ठते । 
क्नादि शान्तं पुरा यत्ते दशितं ब्रह्मपव्वकम् ।। ४४ ॥। 

५क्न इत्यादिस्वशूपेण त्रेटोक्येश्र्यदां गता । 
स्वरूपे नियमे चैव दधा सेयमवस्थिता ॥ ४५ ॥ 

धारणानां चतुष्कं यद्वादि यान्तमुदी रितम् । 
तत्र सुक्ष्मपरे भवे स्थितेयं पूर्ववद् द्विधा ॥ ४६॥ 

३ १, प्रमेयत्वं प्रमा विष्रयत्वम् । शूल्यमिवेति । सर्वव्यापारोपरमात् असक्कल्पमित्यथः । बाह्याभि- 
मतदू्याख्यतत््चनिरासायेवशब्दः । ३. अथ परायाः सृक्ष्मरूपमाह-- शक्तीति । यदेत्यत्तर- 

वाक्यस्थमतराद) ज्ञेयम् । यदा रक्तः शक्तिमतश्च व्यक्ता गतिरवगतिः, तदेयुत्तरत्रान्वयः । 
३३. प्रथम इति । संकल्प इति दोषः । २४. एषा ; परा शक्तिरित्यर्थः । ३५. पराया; 
्थूलरूपमाह- संकर्षणेति । २६. पश्चबिनदुः ; ईकारः । ३७. त्रयी ; स्थूलमृकषमपररूपेण 
त्रिविधेत्यथेः । ३९. सेवनीति जिहादिस्थानेषु वर्णो्चारणाद्युपयोग्यवयवसंघटनाविरोष 
उच्यते । ४०, योऽद इति । अस्य सेयमित्यनन्तरश्ेकस्थेनान्वयः । ४३. सर्वमपि स्थूल- 
तत्त्व मदीयक्त्या राश्चतं भवति । अनेन क्षणभङ्गवादनिरासोऽभिप्रतः । ४४, सक्तेति । 
आसङ्गयक्तेत्यथः । तदेवाह--क्षादीति । ४५, द्वेधेति । सर्वेषां स्वरूपं नियमनं च 

प्रदशोयन्ती द्वेधावतिष्ठत इत्यथः । ४६, वादियान्तचतुष्कं धारणाचतुप्कमिदयुक्तमित्यर्थः । 
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त्रेयवस्थो मकारोऽयंः प्रोक्तश्चैतन्यवाचकः । 
तत्रापि सुक्ष्मपरयोर्ेधेयं दरयोद्रेयोः ॥ ४७ ॥। 

मायाप्रसूतित्रेगुण्यरूपो यो भाणं उच्यते । 
ईं नाम पूर्ववदेवी तत्रापि दरायोद्ेयोः ॥ ४८ ॥ 

बुद्धधदहंकारमनसां यद्रूपं वादिकं यम् । 

तत्रापि पूर्ववद् देधा देवीयं दशयोद्धेयोः ॥ ४९॥ 

नादिके णादिके चेव तथेन्द्रियगणद्ये । 
द्ङायोः सक्ष्मपरयोरियं द्रेधावतिष्ठते । ५ ॥ 

जादिके दिके चेव स्थूलसुष्ष्मस्वरूपके । 
विभूतिपच्चके देवी दश्लयोः पूर्ववत् स्थिता ।५१॥। 

सप्रया वितता भदे: शद्वाडुद्धमयाध्वनि । 
नटीव स्वयमी शक्तिबिभतिं बहूधा वपुः ॥ ५२॥ 

“इयद्धिस्तृतिमापन्नामीमिमां परमेश्वरीम् । 
विचिन्य परमं याति पदं विष्णोः सनातनम्।।*३॥ 

यत्र यत्र गता सेयं शुद्धारद्धे तथाध्वनि । 
तत्र तत्न त्वजहती विष्णोः संबन्धमी स्थिता ।॥५४॥। 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

एकद्वित्यादियोगोन स्वरव्यञ्जनरूषिता । 
गद्धाद्धाध्ववगैसथा नानाभेदोपपादिता ॥ ५५॥। 

जटोपरागहीनाया अस्या एव पुनक्िधा । 
ज्ञेयः स्थूलादिरूपेण विभेदस्तत््वचिन्तकैः ॥५६॥! 

मृष्टकृत्संयुता स्थूला सृक्ष्मा व्योमेरासंयुता । 
निरञ्जना परा सेयमी इत्येवानुरागिणी ॥ ५७ ॥ 

निष्कम्पा दीपलेखेव पल्ली विष्णोरियं परा । 
सर्वेष्वाधारपद्येषु निश्वटेवावतिषएठते ॥ ५८ ॥ 

आवस्तिदेशादामूधेब्रह्मयानमनुत्रता । 
एकेयमुञ्ज्वला दीप्र पावना च यशस्िनी ।५५९।। 

्रह्मरन्ध्राद्ठिनिष्करान्ता महापद्यमुपेयुषी । 
ओतप्रोतासिका सेयं परमानन्दव््मनि ।॥ ६० ॥ 

वखाप्य मादेवं रूपममृतं एावयेन्नरम् । 
मन्त्राणां मन्मयानां हि मन्रर्िष्णुमयेः सह ।६१॥ 

सा मे नूनमनूनश्रीरिति संख्या परा हि या । 
ते च सांख्याद्रया मन्त्रा जपाद्धोगापवगदाः ॥६२॥। 

४७. ज्यवस्थ एव् त्रेयवस्थः । ४९. बादिकं बफपाः । ५०. नादिकं तवः । णादिकं 
रवगैः। ५१. चवगपश्चकं कवगपञ्चकं च तन्मातरस्थूलमूतरूपतयेोक्तमित्य्थः । ५२. सप्तसयेति । 
राद्धाडदधाध्वनोः प्रस्येकं पश्चत्रिरादिति आहत्य सप्ततिभेदाः । ई राक्तिः; ईकारख्पा 
दाक्तिरित्यथः । ५६. जटेति । जकारटकारादीत्य्थः । उपलक्षणमेतत् वर्णान्तरोपरागस्यापि । 
५७. ईरूपस्य स्थूलदिमेदमाह- सृष्टीत्यादि । सष्टिक्रत् विस; । व्योमेशः 

अनुस्वारः । ५९. बस्तिः नामेरधोभागः । & ०, ओतप्रोतेति । सवानुस्यूतेत्य्थः । 
६१. मूत्योरिदं मात्यवम् ; मरणधरमत्य्थः । ६२. अनृनश्रीः ; ५००. । सांख्याद्रयाः ; 

1 श्रेधावस्थो ^. 8. र यः 28. €. हूय ए. ¢. ¢. 



्रात्रिशोऽध्यायः ११७ 

अस्या एव परायास्तु" विप्रषः परिकीतिंताः । बाह्यमाभ्यन्तरं चैव भावं शब्दमयं समम् । 
यथा हि किरणत्रातं तेजस्त्वं व्याप्य तिष्ठति ।। ६६॥ व्याप्येवमी स्थिताः देवी विष्णुपन्नी य्ञस्विनी ।। 

यथा हि पार्थिवान् भावान् व्याप्य स्थेय ण्व्यवस्थितम। स्थूटसृक्ष्मादि भेदोऽयं यथावच्छक्र दर्शितः । 
ननाविभवसंस्थानं नानारचनसंस्थितम् |! ६४ ॥ तारिकाया इदानीं त्वमङ्गादीनि णुष्व मे ॥६६॥ 

इति शश्रीपाश्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे स्थूलादि प्रकाशो नाम 
दा्रिंडोऽध्यायः 

चिदरूपिण इत्यथः । ६३. तेजस्त्वं भस्वरत्वम् । ६५. दैरूपिणी देवी स्थितेत्यन्वयः । 

इति द्रात्रिश्चोऽध्यायः 

1 धनायास्वु 8. 2 अव 8. 

8 देप्सिता ए. ?. ५ श्रीपञ्चरात्र ^. ; श्रीपाञ्चरात्रे 8, 



त्रयखिरोऽध्यायः 

श्रीः1-- 

श्रणु वत्स सुरेशान विद्यायास्तारिकाकृतेः । 
अङ्खोपाङ्गानि मन्त्राणि नानामन््रमयानि मे।॥ १॥ 

गोपनं पञ्चनिन्दुं च द्युजमेरावणं तथा । 
ओव च पच्चकं चेते प्रत्येकं व्यापिनान्वितम् ॥ 

प्राणनटोपरिस्थं तु कृत्वेतत् पिण्डपच्चकम । 
हृदादिनत्रपयन्तमङ्गबीजमिदं स्मरत ।! ३॥, 

'्रद्वीजान् परतो योज्यं ज्ञानायेति पदं ततः 
देदयाय नमग्धैव मन्त्रोऽयं धारणप्रदः । ४ ॥ 

प्रणवादिनमोऽन्तोऽयं मन्त्र एकादशाक्षर: । 
9 | - २१ श 1 

परं प्रणववीजाभ्यामेश्वयांय पदं न्यसेन ।॥ ५५॥ 

शिरसे च तथा स्वाहा ह्य एकादयाक्षरः । 
परं प्रणवबीजाभ्यां शक्तये च पदं न्यसेन् ॥ ६॥ 

रिखाये बौषडित्येवं शेखोऽयं तु दशाक्षरः । 
परं प्रणवबीजाभ्यां बलायेति पदं न्यसेत् ।॥ ५ ॥ 

कवचाय हुमित्येवं मन्त्रोऽयं च दशाक्षरः । 
परं प्रणवबीजाभ्यां तेजसे च पदं न्यसेत ॥ ८ ॥ 

नेत्राभ्यां वौषटित्येवं नेत्रमन्त्रो दशाक्षरः । 
प्राणानखोपरिस्थं त॒ विन्यसेत् परमेश्वरम ॥ ९॥ 

तस्मात् प्रणवपुबात्तु पदं वीयाय विन्यसेत् । 
अल्लाय च फटित्येवं मन््रोऽयं च दाक्षरः ॥। 

अङ्गषट्कमिदं प्रोक्तमुपाङ्गत्रियुगं णु । 
तारिकान्ते ्रमादद्यान पूववत् षड्गुणं पदम ।।१६।। 

ज्ञानादितेजःपयन्तं तदन्ते च क्रमान्न्यसेत् | 
उदराय च प्रष्ठाय बाहूभ्यामिति वै पदभ ।॥ १२॥ 

>. गोपनः आकारः । पञ्चनिन्दुः ईकारः । उजः उकारः । एेरावण एकारः । 
ओर्व: ओकारः । व्यापी अनुस्वारः । ३, प्राणः हकारः । अनरः रेफः । पिण्डपश्चकम् ; 
हां, ही, हं, है, दों इति मन्तरपश्चकम् । हृदादीति । हयशिरःशिखाकवचनेत्राणीत्यरथः । 
८, मन्त्रं निर्दिशति--हदित्यादि । ओं हां ज्ञानाय हृदयाय नमः । ५-१०, ओं 
हीं रेश्र्याय शिरसे स्वाहा । ओं ह शक्तये शिखाये वोषट् । ओं हँ बखय कवचाय हुं । 
ओं हौ तेजसे नेत्राभ्यां वषट् । ओं हः वीर्याय अस्राय च फट् । ११, १२. ओं दी 
ज्ञानाय उदराय नमः। आं हीं याक्तये प्ष्ठाय नमः। ओं हीं खाय बाहुभ्यां नमः । 

1 श्रीर्वाच ^. ~ [1 {16 [18८८ ग {15 816 1176 1641 {५८0 11168, 8. 16805 {1८ 0110108: 

परं प्रणवव्रीजाम्यां ज्ञानाय च पदं न्यसेत् | 
हृदयाय नमश्चैवं मनुरेकादशाक्षरः ॥ 

+ ततः ^. ?. 4१ सेप्र 8. 



त्रयल्िशोऽश्यायः ११९ 

ऊरूभ्यामथः" जानुभ्यां चरणाभ्यामिति क्रमात् । 
नमश्च परतो योज्यमुपाङ्गानामयं विधिः ॥ १३॥ 

हत्येवमङ्गोपाङ्गानां मन्त्रा द्वादश कीतिताः । 
अलंकाराखमन्त्रास्तु त्रवत्या मे निकश्ञामय ॥१९४।। 

कौस्तुभो व्योमसंभिन्नः परमात्मा ततः परम । 
ऊरध्वाधोऽनलसंभिन्न उर्जेनापि समन्वितः ।। १५॥। 

मृष्टिकृतसंयुतो मूर्धि कोस्तुभो व्यापिसंयुतः । 
नमस्कृतिस्ततः पश्चात्ततः पश्चात प्रभात्मने ॥१६।। 

कौस्तुभाय ततः स्वाहा प्रणवाद्यस्तु कोस्तुभः । 
मन्त्रः षोडडवर्णोऽयं सर्वकम॑प्रसाधकः ।। १५ ॥। 

उद्धरेत् प्रथमं तारं भ्धरेशं तत उद्धरेत् । 
तद धस्तृपिसंज्ञंः च वराहं तदधो न्यसेत् ॥ १८ ॥ 

माययां भूषयेत् पञ्चादयापिना चाङ्कयेत्ततः । 
पड्वात्मा चर्णपिण्डोऽयं नमस्कारं ततः परम् । 

ततः सख्थलजलोद्भूतमू षितेपदमुद्धरेत । 
वनमाले ततः सवाहा मन्त्रः सवार्थसाधकः ।(२०॥। 

एकोनविशात्यर्णोऽयं बनमालामयो महान । 
ध 

तारकस्यावसाने तु वामनाणं समुद्धरेत ॥ २१॥ 

तदधस्तृप्रिमायोज्य भूषयेदुदयेन तु । 
व्यापिना चाङ्कितः पिण्डश्चतुरणों महाद्भतः ।२२॥। 

नमस्कारस्ततः पश्चाच्छरीनिवासपदं ततः । 
पद्माय वहिजाया च पाद्मोऽयं शत्रिदश्ाक्चरः ।२३॥। 

आदायादौ तु वेक्ण्टं रेफं तदुपरि न्यसेत् । 
आनन्देनान्वितं पश्चाब्यापिन। चाङ्कयेत्ततः ॥ 

"कस्थकस्थपदं दव्यान्नेमिद्रन्द्रमतः० परम । 
वरपाञ्चाय वे स्वाह प्रणवाद्यस्तु पाडार।ट् ।! २५॥। 

मन्त्रः पञ्चदञार्णोऽयं कामिनां क्षिप्रसिद्धिकृत् । 
प्रणवान्ते विराट् संज्ञं व्यापिना मृधि संयुतम् ॥ 

दयं पिण्डतया योज्यं रेफ कमलमङ्कुराम । 
व्यापिना संयुतं मूर्धि तृतीयमिदमक्षरम ॥ २७॥ 

पदं निरितघोणाय चाङ्कञाय रिखिप्रिया । 
इति पद्वदशार्णोऽयम कुशाः रीघ्रसिद्धिदः॥। २८॥। 

अटंकाराख्मन्त्राणामेतत् पञ्चकमीरितम । 
अआधारासनमन्त्राणां णु रूपं पुरंदर ॥ २९॥ 

यष्टिना तारिकायास्तु पूरणं नेव जयते । 
अनल्द्रयमध्यस्थः प्राणो मायी स बिन्दुमान् ॥ 

तत आधारडक्त्ये च प्रणवादिनेमोऽन्तिमः। 
आधारङाक्तिमन्त्रोऽयं विज्ञेयस्तु नवाक्षरः ।॥२१॥ 

अनलदरयमध्यस्थो चिन्दरन्तोऽप्यूजेसंयुतः । 
ततः काटभिकूमोय नमोऽन्तः प्रणवादिकः।३२॥ 

१३. ओं हीं देशवर्याय ऊरूभ्यां नमः । ओं हीं वीर्याय जानुभ्यां नमः । ओं हीं तेजसे चरणाभ्यां 
नमः । १५१७. ओं ठं हुः ठं नमः प्रमातने कौस्तुभाय स्वाहा । १८-२०, ओं स्वं 
नमः स्थर्जलेद्धूतमूषिते वनमाले स्वाहा । २१-२३. ओं व्यं नमः श्रीनिवासपद्माय स्वाहा । 
व्यधिकाः दद्चाक्षराः यस्येति बहुत्रीहिः । २४, २५. ओं णां कस कसथ ठट वरपाराय 
स्वाहा । २६-२८, ओं टं $ निरितघोणाय अङ्कुशाय स्वाहा । २९-३१, ओं 
हीं आधारक्तये नमः । ३२, अनरद्रयमध्यस्थ इति । प्राण इत्यनुषज्यते । ओं 

1 इति ‡‰. 

4 द्वाददा ^. 8. ¢. 
2 धारे £. 
° कस्यकस्य 8. ^. 

‡ संज्ञ: 8, 

6 नेमिद्रयमतः 8. €. 



१२० लक्ष्मीतन्त्रम् 

मन्त्रः कालाग्निकूर्मस्य विज्ञेयोऽयं दश्ञाक्चरः । आधरेलाख्यमन्त्राणां विधि श्रणु पुरंदर ¦ 
गोपनेनाङ्कितं प्राणं मूर्भिं च व्यापिना युतम् ॥३३॥ धताजितोऽगृताधारो विवुधाख्यश्च वासव ॥ 

प्रणवान्ते समुद्धलय ह्यनन्ताय नमस्ततः । एतांश्चतुर उद्भ वणानेषामथोपरि । 
अष्राश्षसे ह्ययं मन्त्रो नागराजस्य कीर्तितः ॥३४॥  विन्यसेश्वतुरो वणान् स्यादीन् साधकोत्तमः ॥! 

कमलं चाग्निरूपं च प्रधनं पुरुपेश्वरम । त्रेखोक्येश्वयेदं दद्याच्वर्यैतानि वासव । 
पिण्डीकृत्य चतुष्कं तु गोपनव्यापि्सयुतम ॥। बीजानि प्रणवादीनि धमोदेः षोडात्मनः ।।४२।। 

वसुधायै नमः पश्चत् प्रणवादि र्म॑नुस्त्वयम् । धमादिकमधमोदमृगाद्यं च कृतादिकम् । 
विग्ंभराया विज्ञेय अ!धारः परिकल्प्यते ।३६॥ चतुष्टयानि चत्वारि यानि "सिद्धानि खोकतः ॥। 

अमृतं वरुणं चार्णद्रयं पिण्डीकृतं सह । चतुतुर्बिभागेन संज्ञाः षोड विन्यसेत् । 
गोपनव्यापिसंयुक्तं प्रणवान्ते समुद्धरेत ॥ ३५ ॥ बीजोपरि नमश्चन्ते मन्त्राः षोडश ते स्मृताः ॥। 

भ्रीरार्णवाय च नमः सोऽयं मन्त्रो नवाक्षरः । सोदयं सामृतं हस्व प्रणवोपरि विन्यसेत् । 
पवित्रं सोदयन्यापिसंयुतं प्रणवन्तगम । ३८ ॥ अव्यक्तपद्माय नमः स मन्त्रोऽव्यक्तपद्मकः ।॥५५॥। 

आधारपद्याय नमः पद्मस्यायं दशाक्षरः । सू्यन्द्रग्निपदेभ्यस्तु प्रत्येकं मण्डलाय च । 
इत्थमाधारषट्कस्य मन्तरषटकं प्रकीर्तितम ।। ३९॥ नमोऽन्ते प्रणवश्चादौ ते मन्त्रा मण्डलत्रये ।। ४६।। 

ह कालाभिकूर्माय नमः । ३३, ३४. ओं हां अनन्ताय नमः । ३५, ३६. ओं क्सरं 

वसुधाये नमः । ३७. ओं स्वां क्षीरार्णवाय नमः । ३८. ओं पुं आधारपद्राय नमः । 

४ ०- ४३, धता धकारः । अजितो जकारः । अमृताधाद्र वकारः । विबुधो खकारः । सत्यः 

ऋकारः । ओं धृ, ओं धृ, ओं ष्ट, ओं ष्टं इति करमेण धर्मज्ञानवैरागेश्वयांस्याधारेशवीज- 

मन्त्राः । ओं जं, ओं जं, आं अखं, ओं उट इति क्रमेण अधर्माज्ञानावैराम्यानेश्वयांख्याधारेर- 

बीजमन्त्राः । ओं वर, ओं वं, ओं वटं, ओं वट इति ऋम्यजुःसामाथरवास्याधारेावीजमन्त्राः । 

ओं र्त्र, ओं र्त्र, आं खलं, आं रट इति छृतत्रताद्रापरकल्यार्याधारेदाबीजमनतराः । 

४४, अथ धर्मादीनां १ । ओं धृ धर्माय नमः| ओं 

ध ज्ञानाय नमः । इत्यादिक्रमेण ज्ञेयाः । ४५, हस्वः वकारः । ओं व्यु अव्यक्तपद्माय नमः । 

४६. ओं सू्ेमण्डलाय नमः । ओं इन्दुमण्डखाय नमः । ओं अभ्निमण्डलाय नमः । इ 

1 खूढानि 8. 
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प्रत्यगात्मपर।मर्सिंशब्दः सोमोऽथ सगेवान् | 
1चिद्धासनाख्यमन्त्रोऽयं च्यक्षरः परिकीतितः ॥ 

हृत्यासनाख्यमन्त्राणां कथिता त्वेकविशतिः । 
इत्ययं पीठपूजान्तो मन्त्रग्रामो मयेरितः ।॥ ४८ ॥ 

रहस्यं परमं गृह्यमिदनों परमं श्षणु । 
धषेत्रेशाद्यं मन्त्रचयं विघ्रनिमंथनक्षमम ॥ ४९ ॥ 

गरुडं काख्मनलं पिण्डीकृत्याङ्कयेन् ततः । 
सव्य।पिनादिदेवेन क्षेत्रपाखाय वे नमः ॥ ५० ॥ 

प्रणवाद्यो मनुः सोऽयं क्षेत्रस्य नवाक्षरः । 
अनुतारा श्रिये पश्चान्नमस्त्वादो च तारकः ॥ 

षडक्षरः श्रियो मन्त्रश्वण्डादीनपरार्श्रणु । 
सचच्वटानलस्तारः केवरस्त्व,दितो भवेत् ॥ ५२॥ 

चण्डाय नम इत्येव सप्रवर्णो मनूत्तमः । 
सपवित्रानरस्तारः केवरस्त्वादितो भवेत् ॥ ५३ ॥ 

प्रचण्डाय नमो मन्त्रः प्रचण्डोऽयं चतुयुगः । 
सद्याश्वतानटस्तारः केवठस्त्व।दितो भवेत् ।॥ ५४॥ 

जयाय नम इत्येवं जयस्य मुनिवर्णकः । 
वराहानठसयुक्तस्तारः श॒द्धस्तथादिगः ॥ ५८५ ॥ 

विजयाय नमः सोऽयं विजयस्य चतुयैगः । 
गोविन्दः सनखो मायी व्यापिमान् प्रणवन्तगः ॥ 

गङ्गायै नम इत्येवं गङ्गाया मुनिवर्णकः । 
समयः सानटः सुक्ष्म व्यापिमान् प्रणवान्तगः ॥ 

भ्यमुनाये नमश्वायं भ्यामुनेयश्चतुयेगः। 
टकर: सानटः सोर्जो व्यापिमान् प्रणवन्तगः ॥ 

ततश्च शङ्खनि धये नमः सोऽयं नवशक्षरः। 
पवित्रः सानटः सोर्जो व्यापिमान् प्रणवान्तगः ॥ 

ततश्च पद्मनिधये नमः सोऽयं नवाक्षरः । 
्षेत्रेयात् पद्मनिध्यन्तं मन्त्राणां दरकं सिदम् ॥ 

गणेखाद्यादिसिद्धान्तमथ मन्त्रगणं श्रणु । 
ऊजव्यापिसमयुक्तो गोविन्दः प्रणवान्तगः। ६१॥ 

ततो गोविन्दवेक्ुण्टो पवित्रः खग्धरस्तथ। | 
जगद्योनिगतः शङ्को नरः कारो बिसगवान्।६२॥। 

नवाक्नरो ह्ययं मन्त्रो गाणपत्य: प्रकीर्तितः । 
षोढा संयोज्य गोविन्दं युग्मादयर्गोपनादिभि: ॥ 

अङ्गक्लटप्रिरमुष्य स्यान्नमःस्वाहादिसंयुताः । 
अ्यन्तानरसंयुक्तं मायान्यापिसमन्वितम् ।६४।। 

मण्डलत्रयमन्तराः । ४७. अहं सः । इति चिद्धासनमन्त्रः । ४८, एकविदातिरिति । षोडयाधा- 
रेशमन्त्राः । एकः अव्यक्तपद्ममन्त्रः । त्रयो मण्डर्मन्त्राः । एकः चिद्ध(सनमन्त्र इति ज्ञेयम् । 
५०. ओं क्रां क्षेत्रपालाय नमः । ५१, ओं श्रीं श्रिये नमः। ५२. ओं ज चण्डाय नमः | 
५३, ओं परा प्रचण्डाय नमः । ५४, ओं जां जयाय नमः । ५५, आं त्रां विजयाय नमः 

५६. ओं आं गङ्खाये नमः । ५७, ओं यीं यमुनायै नमः। ५८, ओं श्र शद्धनिधये नमः । 
५९, ओं प्रू पद्मनिधये नमः । ६१, ६२, गणेश्ादीति । गणेशमारभ्य आदिसिद्धपयेन्तानां 
मन्त्रा इत्यथः । ओं गू गणपतये नमः । ६३. आं गां हृदयाय नमः । इत्यदि ज्ञेयम् । 
६४-६८. ओं क्षीं दीं स्यां स्वयां अ-क्ष (अकारादिक्षकारान्ता वर्णाः) वागीश्वर्यै नमः । 

1 चिद्धावना ?. 
16 

2 €, 0111115 ©णा 11165 {1071 1€71€. *» यमुनायाः 8. ^ संयुतम् ?. 



१२२ 

गरुडं तारकस्यान्ते तदन्ते तारिकां स्मरेत् ¦ 
रेफराङ्कादिदेवाढयं ' सोमं व्य।पिसमन्वितम् ॥ 

चतुथ संस्मरेद्रीजं तदिदं बलसूदन । 
वैराज।नटडाङ्काव्यं गोपनं व्यपिसंयुतम् ॥ ६६ ॥ 

सोमवण स्मरेच्छक्र प्म परमाद्भतम् । 
अप्रमेय।दिदेवादि यावद्ररुडवर्णकम् ॥ ६७ ॥ 

यथापाठं समुच्चयं वागीश्य ततो नमः| 
"एकषष्टयणको मन्त्रो वागीश्रयां अयं स्मृतः ।।६८॥। 

कुयोचतुर्थबीजेन गोपनादिविभेदिना । 
अन्तजातियुतां सम्यगङ्क्टटप्निं विचक्षणः ।। ६९॥। 

गोपनादिविभिन्नस्य बीजस्याद्यन्तयोन्यसेत् ¦ 
प्रणवं च नमन्ेव ततो जाति प्रकल्पयेत् ।। ५० ॥ 

प्रणवत्रितयं व्यापिसंयुतः सोदयश्च गः। 
गुरवेऽथ नमः सोऽयं प्रथितो गुरुपूजने ॥ ५१॥ 

प्रणवत्रितयस्यान्ते पवित्रो व्यापिसंयुतः 
परमगुरवे नमः प्रथितस्तु गुरोगरुः । ५२ ॥ 

प्रणवत्रितयस्यान्ते व्याप्यानन्दयुतस्तु पः । 
परमेष्ठिनेऽथ च नमो मन्त्रो गुरुगुरोगंरः ॥ ५२॥ 

तारपञ्चकमाहादं व्योम प्राणोपरि न्यसेत् । 
काटनलो तु तदधः सर्वरोकेश्वरोपरि ॥ ५४ ॥ 

टक्त्मीतन्त्रम् 

यथ क्रमोदितेर्वणेः पिण्डं कृत्वा ततः सधा । 
पितृभ्योऽथ नमः सोऽयं पितृसंघस्य मन्त्राट्॥।५५॥ 

षट् तारा आदिदेवोऽथ व्योमवान् केवरोऽथ सः। 
रःमवान् दमनश्चाथ सिद्धेभ्योऽथ ततो नमः ॥ 

मन्त्रोऽयम।दिसिद्धानां भगवद्धावितात्मनाम्। 
्षत्रेशादययादिसिद्धान्तान् विनघ्रनिर्मथनक्षमान्।(५५। 

"प्रागेव पूजयेन्मन््री* समाराधनकाठतः। 
अथ छोकेदामन्त्राणां टक्षणं णु वासव ॥ ५८॥ 

प्राणं धरेडमानन्दं पिण्डीकृत्य क्रमस्थितान् । 
मृधि व्योमयुतं कृत्वा तत इन्द्राय वे नमः।५९॥ 

पेन्द्रोऽयमीरितो मन्त्रः पावकादीनिबोध मे । 
कुयात् प्राणानखनन्देव्यापिनापि च पिण्डकम्।।८०॥ 

प्राणकाटादिदेवैश्च व्यपिनापि च पिण्डकम् | 
अम्रये नम इत्येवं यमाय नम इत्यपि । ८१॥ 

नरः स भगवान व्यापी पिण्डो निक्तये नमः| 
यातुधनेडामन्त्रोऽयं जटेरस्यावधारय ॥ ८२॥ 

प्राणं वरुणमानन्दं व्यापिनं पिण्डयेद् बुधः| 
वरुणाय नमः पश्च द्रारुणोऽयं मनृत्तमः ॥ ८३॥ 

प्रणं सक्ष्मं तथानन्दं व्यापिनं पिण्डयेद् बुधः| 
वायवे नम इत्येवं वायवीयो मनूत्तमः ॥ ८४ ॥ 

६९. ओं स्यां हदयाय नमः इत्यादये.ऽङ्गमन्त्राः। जातिरिपयज्गमुच्यते । ७ १-७३, ओं ओं 
ओं गुं गुरवे नमः। ओं ओं ओं प॑ परमगुरवे ननः। ओं ओं ओं पां परमेष्ठिने नमः। ७५,७५. ओं 
ओं ओं ओं ओं टपर स्वधा पितृभ्यो नमः। ७६, ७७, ओं ओं ओं ओं ओं ओं आं 
आदिसिद्धेभ्यो नमः । ७९, ओं हां इन्द्राय नमः। ८०,८१. ओं हां अम्रये नमः । ओं 
ह्यं यमाय नमः| ८२, ओं न्ट निक्ऋतये नमः। ८३, ओं हां वरुणाय नमः । ८४, जां ह्या 

1 सोम ए. ¢, 
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घमाडावरुणानन्दान् व्यापिना सह पिण्डयेत् । 
सोम।य नम इत्येवं सौम्यो मनुरुदाहतः ॥ ८५ ॥ 

सूयेमूज तथा व्योम चक्रिणं पिण्डयेत् क्रमात् । 
ईशानाय नमः पश्चादीश्चानस्य मनूत्तमः । ८६ ॥ 

प्राण वेक्ण्ठमानन्दं व्यापिना पिण्डयेत् कमात् । 
अनन्ताय नमः पश्चान्नागराजमनुस्त्वयम् ॥ ८५ ॥ 

प्राणं खव तथानन्दं व्यापिना पिण्डयेत् क्रमात् । 
ब्रह्मणे नम इत्येवं ब्रह्मणो मनुरुत्तमः ॥ ८८ ॥ 

सर्वेषां प्रणवः पूर्वमायुधानमथो श्रणु। 
अनर जन्महन्तारं प्रधानमनटोजंको ॥ ८९॥ 

सर्गेण पिण्डयेत् सज्ञां नमः छुलिरमन््रराद् । 
© ^ 

ञ्ज विहाय तत््ाने मायया परिभूषितम् ।(५०॥ 

तदेव पिण्डं सज्ञा च नमः दाक्तिमनुसत्वयम् । 
अखण्डविक्रमं काठं टोकेडं परमेश्वरम् ।॥ ९१।॥। 

पिण्डीकृ "ततः संज्ञा नमो दण्डमनुसत्वयम् । 
विश्वप्यायकरं कारं खोकेशं परमेश्वरम् ॥ ५२ ॥ 

पिण्डीकृत्य "ततः संज्ञा नमः खड्गमनुस्त्वयम् । 
चन्द्री शान्तादिदेवो च स्टिकृत पिण्डिता इमे।(९२॥। 

पाराय नम इत्येवं पारामन्त्रोऽयमद्भूतः । 
अजितो वरुणानन्दौ सष्िकृत् पिण्डिता इमे ।। ९४॥ 
ध्वजाय नम इत्येवं ध्वजमन्त्र उदीरितः । 
परमात्मानखोदामान् पिण्डयेत् सष्िकृदयतान्।(९५५॥ 

मुसलाय नमः पश्चन्मौसखोऽयं मनूत्तमः । 
अनर जन्महन्तारमुदयं सष्टिकृद्युतम । ९६॥ 

पिण्डीकृलय ततः सज्ञा नमः रामनुसत्वयम । 
कराटमनटारूढमोदनं सष्िकृद्युतम् | ९७ ॥ 

पिण्डीकरलय ततः संज्ञा नमः सीरमनुरत्वयम् । 
ऽवरुणं च नरं चेव गोपनं सष्टिकृद्युतम ।॥ ९८ ॥ 

¶पिण्डीकरलय ततः संज्ञा नमः पद्ममनुस्त्वयप । 
सर्वेषां प्रणवः पूर्वं विष्वक्सेनमनुं णु । ९९॥ 

अनलटप्राणखोकेडान् व्यापिना पिण्डयेत् कमात् । 
वरुणं भूधरं चेव व्यापिन पिण्डयेत् क्रमात्।१००॥ 

पिण्डोऽयं ज्ञानदः पश्चाद्विष्वक्सेनस्य मन्त्रराट् । 
प्रणवादिस्त्वयं मन्त्रः सवार्थकृदुदीरितः ॥ १०१॥। 

उजेटीनं तु यत् पृ तेनानन्दादियोगिना । 
अङ्गक्टपरिरमुष्य स्याज्नातिमुद्रासमन्विता ॥१०२॥ 

वायवे नमः । ८५, ओं ध्वं सोमाय नमः| ८६, आं टच ईशानाय नमः । ८७, 
ओं हां अनन्ताय नमः । ८८, ओं दूरवां ब्रह्मणि नमः । ८९. ओं ज्रः कुखिशाय नमः। 
९०, आं ञ्ग्रीः रक्तये नमः। ९१, ओं इम्; दण्डाय नमः। ९२, ओं टुः 
खड्गाय नमः । ९२३, आं टृशचाः पञ्ञाय नमः। ९४. ओं ज्वाः ध्वजाय नमः| 
९५. ओं हुः मुसलय नमः । ९६, ओं जुः शूलाय नमः । ९७, ओं करोः सीराय 
नमः । ९८. ओं त्राः पद्माय नमः | १००, ओं ह वैँ ज्ञानदाय नमः। १०२. ओं हां 

1 मनुं 8. ¢. ह. 
५ >, 01115 {0 1165 1017) 1616. 

2 मनुः 7? 
५ (`, 0171115 7५९ 11165 {101 11€1€&, 
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सोमं वरुणमीकारं व्यापिना पिण्डयेत् क्रमात् । 
सुरभ्ये नम इत्येवं तारपूर्वो मनुसत्वयम् । १०३॥ 

सुरभ्याः कथितः सर्वभोगसंपूरणार्थकः । 
प्रणवद्वितयस्यान्ते तारिकाद्रयमुद्धरेत् ॥ १०४ ॥ 

ततः परमधामा च।वस्थिते मदनुग्रह । 
अभियोगोद्यते चेह तथेवावतरेति च ॥ १०५ ॥ 

~ ¢ 

इहाभिमतराब्दं च सिद्धिदे इति च त्रयम् । 
ततो मन्त्रटारीरे च तारस्तारा नमो नमः ॥ १०६॥ 

पद्चचत्वारिराद्णों मन्त्र अवाहनार्थकः । 
प्रणवस्तारिका प्राणाख्रयः सव्यापिनस्ततः ।। १०८५ 

तिखश्च तारिकाः पश्चादिदं शब्दं त्रिरुचरेत् । 

गृहण बवाह्नजाया च भोगद नमनुसत्वयम् ।। १०८८ 

ओंकारमुद्धरेत् पूवे विष्णुं व्योमान्वितं ततः । 
तारिकामुद्धरेत् पश्चाद्धयो विष्णुँ तथाविधम् ॥ 

ततो व्योमान्वितं प्राणं सोमनामसमन्वितम् । 
परे च परमेदो च प्रसीद प्रणवं ततः ॥ ११० ॥ 

हृदयाय नमः इत्यादि । १०३. ओं स्वी सुरभ्ये नमः। 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

तारिका च नमश्चान्ते प्रस।दनमुस्वयम् । 
प्रणबस्तारिका चेव ततो भगवतीति च ।॥ १११॥ 

मन्त्रमूतऽथ स्वपदं समासादय तद् द्यम् । 
पषमस्वेति द्विरञचाय तारस्तारा नमो नमः ॥ ११२॥ 

वेसजनमनुः सोऽयमिव्येते मन्त्रनायकाः । 
कथिताः सुरादृट स्वपापमरापहाः । ११३ ॥ 

अभक्तानां च ये नेव प्रदेयाः ऋूरकर्मणाप् । 
नस्तिकानामसाधूनां धूतानां वच्चनाजुषाम ॥ 

भक्तानामास्तिकानां च श्रद्धासंयमसेविनाम् । 
1मदीयक्रमसक्तानां संस्कृतानां विरोपतः ॥ ११५ ॥ 

तत््वतश्चोपसन्नानां टढश्रद्धावरम्बिनाम् । 
वेष्णवानामिदं वाच्यमवाच्यमितरषु तुः । ११६॥ 

अन्यथा चक्ति यो मोदाद्योभात् कामादथापि वा | 
अज्ञनप्राछभवाद्राः स याति नरकान् बहून्" 

तरमादालक्ष्य वे सवे गुणजातं यथोदितम् । 
प्रन्रयादुपसन्नाय धर्मण न्यायतस्तथा ॥ ११८ ॥ 

१०४- १०६, ओं ओं 

हीं हीं परमधामावम्थिते मदनुमरहाभ्िगोयते इ्टावतरेहामिमतसिद्धिदे मन्त्रदाररे ओं हीं नमो 
नमः। इ्यावाटनमन््रः। १०७, १०८. ओं हहं हं हं हीं हीं हीं इदमिदमिदम्यं गृहाण स्वाहा 

इत्यादि । १०९१११०, ओं ईं हीं ई हंसपरे परमेशो प्रसीद ओं हीं नमः । इति प्रसादनमन्त्ः। 
१११, ११२. ओं हीं भगवति मन्त्रमूर्ते स्वपदं समासादय समासादय क्षमस्व क्षमस्व 

1 मदीयकम 

° मावा €^. 

प तत् { 

^ क्रमात् ^^. 
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्रज्रयाद्यो ह्यधर्मेण यो वाधर्मेण प्रच्छति । इति ते भवतो भक्तिर्मयि शक्र महीयसी । 
तावुभौ नरकं घोरम्रच्छतः कालमक्षयम् ।। ११९॥ तत्वतश्चोपसन्नस्य मयेह प्रीयमाणया | १२१ 

प्रथिवीं रल्रसंपृणां दद्याद्यद्यपि वासव । अङ्गोपाङ्गादिमन्त्राणां मन्त्रकोराः प्रकारितः । 
नैव देयं ह्यभक्ताय. नापरीक्षितस्रीलिने ॥ १२०॥ मुद्रकोरामिदनीं त्वं गदन्त्या मे निरामय ॥ 

इति ̀  श्रीपाव्वरत्रसारे ठक्ष्मीतन्त्रे अङ्खोपाङ्ादिमन्त्रप्रकाश्चो नाम 

त्रयखिशोऽध्यायः 

ओं हीं नमो नमः । इति विसजेनमन्त्ः । ११९. उत्र “ अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण 

प्रच्छति । तयोरन्यतरः परेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ " (२. १११) इति मनुव्चनमवधेयम् ! 

इति जयखिशोऽध्यायः 

श्रीपञ्चरात्र ^. : श्रीपाञ्चरान्रे ए. 



चतुखिरोऽध्यायः 

मुद्राकोचं प्रवक्ष्यामि मन्त्रकोटस्य वासव । 
येन विज्ञातमात्रेण मन्त्रसिद्धिर्मदीयसी । १॥ 

मद्रं वे बन्धयेन्मन््री स्नानकाले जल्न्तरे । 
आत्मनो न्यासकाले च पूजान्ते मण्डलाविधौ' 

अचायां मन््रविन्यासे ह्यघ्यपात्रेपु भोजने । 
पूणाहुयवसाने च मन्त्रे शह्यभ्यन्तरर्थिते ॥ ३ ॥ 

हिंसकानां विघाताय सर्वविघ्नोपटान्तये । 
संमुखो तु करो कृत्वा सुश्छिठौ सप्रसारितौ ॥ ४॥ 

स मध्यमायुग्मनिक्षिप्राङ्गुल्य : पराः 
| 

अन्योन्यामिमुखाम्भेव भुजष्रन्दन काट्पताः । “^॥ 

महाश्रीरिति चिख्याता सर्वसोभाग्यदायिका | 
मोचनी सवदोपाणां रीघ्रसिद्धिप्रदायिनी ।। ६॥ 

जडभूतम्य वे भजन्तोर्बोधनाभ्युदयात्मिका । 
प्रसायं "वाममुत्तानमङ्गुल्यो वरलाः स्थिताः । 

कायास््वाकु्ितप्रान्ता अङ्गुष्ठं सेतुवद्धवेत् । 
संमुखं तायु संटग्रं करयाखासं मध्यमाम् ॥ ८ \! 

"दत्समुखं तु व्रीयच्छक्तिमुद्रां सुखप्रदाम् । 
इमे मुद्र महाभाग योगिद्रन्दोपवान्दिते ॥ ९॥ 

परसुक्ष्मपदस्थे तु मम प्रीतिप्रदायिके | 
मम स्थृटपदस्थाया योनिमुद्रां निद्ामय ॥ १८ ॥ 

1 मण्डलावधौ ^. ए. 

+ वाममुत्तानाः 3. 
? संश्िष्टो ^. 

10 विना सा 8. 

<वा 8. 

ऽ विरत्यरपिताः ?. 0. 
& रृक्ष्माद्या 8. ¢. 

1" प्रसृताङ् गुख्यः 8. 

संमुखी तु करो कृत्वा 7सृश्िष्र सप्रसारिवौ । 
मध्यतो मूतः प्रष्ठे विषयस्ते ह्यनामिके । ११॥ 

तजंनीमूखयोन्येस्य त।भ्यामग्रे निगृहयेत् । 
मध्ययोः रोषयोरम्रे कनिष्टायुगलं पुरः ॥ १२॥ 

अन्योन्यं प्रतो छम्रं तलमध्योन्नतं भवेत् । 
अङ्गछाम्रदरयं कुयान्मध्ययोरम्रपर्वगप ॥ १२३॥ 

महायोनिरिति ख्याता मद्रा सर्ववज्ञंकरी । 
त्रिविधा त्रिविधाया मे मुद्रेपा संप्रदश्चता।॥ १४॥ 

सृक्ष्माख्याः गक्तमुद्रा या विकारस्तत्र° वण्यते । 
७ (~ । र १ प्रदेदिन्यादितोऽङगुष्मकेकरयेन सेतुवत् ।। १५॥ 

'0विन्यस्याडगुरिषु ज्ञेयाश्चतस््रो मुद्रिका इमाः । 
शक्तीनां तु मदीयानां टक््यादीनां पुरंदर ॥ १६।। 

लक्ष्मीः कीतिजया माया देव्यो मच्छक्तयो हि ताः। 
दक्षिणन तु हस्तेन मुष्टिबन्धं प्रक्पयेत् | १७॥। 

अन्तःस्थमुन्नतं कृत्वा वामाङ्गृष्ठं सरोत्तम । 
संमुखं हदि हार्देषा मुद्रा बुद्धिविव्धनी ॥ १८ ॥ 

"1 प्रमता अङ्गुीः सवा अड्गृषठन तु संस्परदोत्। 
शेरस्येषा भवन्मुद्रा मन्त्रसंनिधिकारिणी ॥ १९॥ 

मष्ट वितजेनीं छृत्वा तजनी दयुध्वसंस्थिता । 
सिखामुद्रति विख्याता सर्वदु्टभयंकरी ॥ २० ॥ 

» जन्तोर्वेदना 8. 
6 अ्स॑मुखां 8. (^. ?. 

° तस्य ?. 
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दोषविघ्रविनाराय सदा ह्येतां प्रदशयत् । 
आदो तस्मात् प्रयन्नेन यागवेदमनि दरोयेत्।।२१॥ 

उत्सादं स्वविघ्रानां कुरुते मन्त्रसंयता" । 
उभयोरम्रतः शाखाः ग्संस्थास्तु करयोट्रैयोः ॥ 

ताभ्यां मध्यमसंखग्नं करबन्धादितो भवेत् । 
वार्मण्येषा भवेन्मृद्रा दावंसावनया स्प्ररोत् २२ 

अभेद्य दुष्टसंचेन मूतवेताख्योगिभिः । 
कर्मकाले निबध्येषा मन्त्रिणा च प्रयल्नतः ।२४।। 

करयोग्रैथिताङ्गल्यः संवृताः पाणिप्रएठगाः । 
तजेन्यो प्रान्तसंटगने सुषिरे चोच्द्िति तयोः ॥। 

अङ्गुष्ठो मूलसंखग्नो विपयस्तो परस्परम् । 
चा्चुष्येषा भवेन्मुद्रा निवध्या चष्ुरन्तिके ।(२६॥ 

तजेनीं' स्फोयेदि्चु दशस्वङ्गषठकेन तु । 
9 र € निरी ध 

रतं कर यनव चक्षुभ्या संनिरीक्षयत् ।॥। २५ ॥ 

असख्मुद्रेति विख्याता त्रासनी देवविद्विषाम् । 
अङ्गानामियमुदिष्ठा षण्मुद्री सवसाधनी । २८ ॥ 

उपाङ्गत्रियुगस्याथ मुद्रा एता निशामय । 
अङ्गुरीः षयेत् सवाश्चतस्रो दक्षिणस्थिताः ॥ 

तासां मूले तथाङ्गुष्ठं तियेच्रं विनिवेशयेत् । 
उपाङ्गानामियं मुद्रा तया तत्तत् स्प्रदोत् पदम।३०॥ 

अठंकाराश्चमन्त्राणां भ्ुद्रा अथ निशामय । 
कनिष्ठानामिकामध्या मुष्टिवत् पाणिमध्यगाः।।२३१॥ 

उभयो्हैस्तयोः पश्चात्तौ मृष्ट शछेषयेन्मिथः । 
प्रसायं त्जनीद्रन्द्रं ॐषयेदग्रतस्ततःः । २३२ ॥ 

अङ्गुष्ठाग्रे विपयैस्य तजंभ्योर्मध्यतो न्यसेत् । 
मुदरेण कोतुभी नाम मालमुद्रामिमां श्रणु ॥२३॥ 

कण्टादापादतः स्वासो? तजंनीभ्यां परिभ्रमन् । 
"कुयादयुगपदेवेषा वनमालामयी शुभा ।॥ ३४॥ 

व्यङ्गुष्ठा अङ्गुरीरष् भ्रथयेदग्रतो मिथः । 
म्बे बाहुद्रयं छुयादेषा वा वनमालिका ॥ २५ ॥ 

अङ्गो पाश्रेतो कनावङ्गुल्यो विरलाः स्थिताःऽ। 
एपा पाङ्करुही मुद्रा पृष्टसोभाग्यवधिनी° ॥ २६॥ 

उत्ताने दक्षिणे पाणावग्रेऽङगषएकनिघ्योः। 
मेटयेत् सेतुवच्छिष्टं सुसंश्िष्टं खतात्रयम् । ३५॥ 

आक्ुज्ितफणाकारा मुद्रा पारा भवेदियम् । 
मुष्टि प्रठस्थिताडगु्ठं पाण्योमुष्िढयं पुरा ॥ २८ ॥ 

कुयोदधोमखं वामं तप्परे दक्षिणं तथा । 
अथाधारादिशक्तेः स्यान्मुद्रोक्ता कूम बह्नजा ॥ 

अधोमुलस्य वामस्य ह्यनामातजनीद्रयम् । 
'"ञाकरुञ्च्य मध्यमापृरष्ठे विन्यसेत्तु सुसंस्थितम् ॥ 

ऋ जूमधोमुखीं कृयान्मध्यमामङ्गुखीं तथा । 
ततः कनिष्ठिकाङ्गष्ठो बलवत्तु प्रसारयेत् (४१ 

अनन्तासनमुद्रेयमनन्तोऽयं यथोष्थितः । 
इयमासनमुद्राणां प्रधाना परिकीतिता ।॥ ४२॥ 

अविभागा परा राक्तिराधाराधारसंज्लता । 
करूममुद्रा तदुन्मेषा ""नादात्मानन्तमु्रिका । ४३॥ 

भावनीयमिदं राश्रदिव्थमासनकर्मणि । 
करटहयेन बध्नीयाहग्नमृष्टिद्रयं पुरः ॥ ४४ ॥ 

1 संयुतम् ए. °्संस्थातु 8. “ मुद्राम् ए. ^. 
4 बुधः ^. 0. ° तथा ?. ° स्वसात् 8. £. 
? कुर्याच्य्युतपदे सेप्रा 8. 8 कृता; ए. १ वधनी ए. 

10 आमुच्य ^+. 0. 11 नामिकानन्त 
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अङ्गुलीत्रितयेनं अङ्गुष्ठौ तजंनीद्रयम् । 
्रान्तरप्नं तु तत् कृयात्तदयगं मेख्येत् पुनः ।(४५॥ 

एषा सा पार्थिवी मुद्रा सवं भूतविधारिणी । 
मणिबन्धौ तु संखग्नौ नखग्राणि करद्ये ॥४६॥। 

कार्याणि साङ्गटीकानि परस्परमुखानि तु । 
अङ्गुष्ठाग्रे निराधारे तन्मध्ये चाल्येद् द्रतम् ॥ 

मध्ये करयाच्च करयोरगाधं' सुषिरोपमम् | 
्नीरार्णवस्य मुद्रेषा पाद्मी पूव प्रदिता ॥ ४८ ॥ 

करद्रयमसंलग्नं कृत्वा तदनु योजयेत् । 
मुखे मुखं तु तजंन्योरेवं मध्यमयोः कमात्।।४९।। 

अनामयोस्ततः पश्चाद्रक्त्रे वक्त्रं कनिएयोः । 
अङ्गषछठय॒गरं तत्तदङ्गुटीमुखयोन्यसेत् ॥ ५० ॥ 

एतन्मुद्राचतुष्क तु धमाद तु चतुष्टये । 
अधमोदिचतुष्काणां तद्रन्मुद्राचतुष्टयम् ॥ ५१॥ 

तदरध्वस्थस्य पद्मस्य मुद्रा पाद्मी पुरोदिता । 
दक्षिणस्य तु हस्तस्य तजन्यङ् गुएमेखनम ।। ५२॥। 

कृत्वा तदनु तद्रन्धं विकास्य च शनः शनः । 
समुत्तानं पुनः कुयाच्छाखासंघं प्रथक् प्रथक् ।। 

धामत्रयस्य मुद्रेषा चिद्धासनगतां श्रणु । 
स्फुटौ प्रसारितौ हस्तौ कुयादञ्जलिरूपकौ ॥ ५४ ॥। 

चिद्धासनस्य मूद्रेषा शुद्धसक्तवमयी परा । 
द्रात्रिरादिति मुद्राणां सर्वदोषविनादिनी ॥ ५५ ॥ 

भूषणाख्रासनादीनां तव क्र प्रदर्िता । 
्षेत्रश्वरादिमुद्राणामिदानीं दशकं श्रणु ।। ५६ ॥ 

प्रस्तमङ्गुलि संघातं कृत्वा पाणिदटयेन तु । 
बलात्संपीडयेत् छुर्वन्नङ्गुएद्यमुच्छ्ितम ॥ ५७॥। 

1 अभाम्यं ^. 28. 9. 

8 स्पष्टतां ^. ए. ¢. 

टक््मीतन्त्रम् 

मुद्रेयं क्षेत्रपाटस्य सर्वदुष्टनिबहेणी । 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा निकटस्थो पुरंदर ॥ ५८ ॥ 

अङ्गुलीनां गणं सव कुच्ितं मध्यसंस्थितम् । 
अङराष्ठौ पतितौ कृत्वा क्रमाः भस्फुटतां नयेत् ॥ 

श्रीवीजस्य तु मुद्रेषा प्रथमं कथिता तव । 
समुत्थाप्य कराद्रामात्तजेनीं चण्डबीजजाम् ॥ 

तामेव दश्निणाद्धस्तात् प्रचण्डस्य निदशोयेत् । 
मध्यमां वामहस्तद्व समुत्थाप्य जयस्य सा ।॥६१॥ 

दक्षिणाद् विजयाख्यस्य बीजस्य परिकीतिता । 
वामाच्चानामिका प्राग्वत्छरत्वा गाङ्खस्य विद्धि ताम॥ 

दक्षिणाद्यामुनस्योक्ता मुद्रा बीजस्य त वासव । 
मुद्रा खङ्कनिषेः प्रोक्ता वामहस्तात् कनिष्ठिका ।।६३॥ 

तथा पद्मनिघेहस्ताद् दक्षिणात् सा कनिष्ठिका । 
दक्षिणेन तु हस्तेन साङ्गृष्ठेन तु मुष्टिना ।॥ ६४॥। 

प्रदेशिनीमनामां च वामहस्तस्य पीडयेत् । 
प्रयल्लीकरतयाखानां प्रष्ठ योञ्याथ मध्यमा ।। ६५॥ 

छम्बमानकराकारा यथा संटश्यते च सा । 
मुष्नातिसमीपस्थां वामहस्तात् कनिष्ठिकाम् ।६६।। 

दक्षिणालरष्ठपा््वन" दं्ावत् परिभावयेत् । 
ईषत्तियगम्गतिस्पष्टो वामोऽङ्गुएस्तथा परः ॥ ६७॥। 

यथा तौ परिरश्येते गजकर्णोपमो शाभौ । 
गणेश्वरस्य मुद्रेषा सर्वविघ्रक्षयंकरी ॥ ६८ ॥ 

संश्ि्टो मणिबन्धो तु कृत्वा पाणिद्रये पुरा । 
संलप्रमग्रदेात्त प्रोन्नतं मध्यमायुगम् । ६९ ॥ 

प्रदेरिनीयुगं तद्रत्तथेवानामिकाद्रयम् । 
अङ्गुष्ठ द्विगुणीकृ नमयेत्तदधोमुखम् ।। ५० ॥ 

“ पाद्या ?. 
4 मावेन ^. 
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शनैः शनैः श्परशोश्यावत् खं सख॑ पाणिद्रयीतलम् । 
सुटो ण्सुविरटं कुय,दङ्गुषठद्वितयं तथा ॥ ७१ ॥। 

कनिष्ठिकाद्यं चेब समेन धरणेन तु । 
इयं वागीश्वरी मुद्रा बाणीविभवदायिनी ॥ ७२॥ 

संमुषौ संपुटीकृय दौ हस्तौ संप्रसारितौ । 
विनियोञ्यौ रलाटात्रे रिरसाबनतेन तु ॥ ७३ ॥ 

गुवीदित्रितयस्येषा मुद्रा चेतःप्रसादिनी । 
प्रत्तानं दक्षिणं पाणि कृत्वाङगुलिगणं ततः ॥ 

संलग्नं छुख्येत् किंचिदङ्गाष्ठं संप्रसाये च । 
तियक् शनेः शनेः कंचित् छयोशचाधोमुखं ततः ॥ 

मुद्रा पितृगणस्येषा नित्यतप्रिकरी स्मृता । 
इयं श्राद्धसहस्रेभ्यः पितृप्रीतिकरी सदा ॥ ७६ ॥ 

दज्ञेनीया प्रयतनेन व पूजने सदा । 
करदर्यसमुत्तानं नाभिदे नियोजयेत् ॥ 

वामस्य दक्षिणं पृष्ठे मुद्रेषा सिद्धसंसदः। 
सुस्पष्टं दक्षिणं हस्तमात्मनस्तु पराङ्मुखम् ।। ७८ ॥ 

पराङ्मुखं खम्बमःनं वामपाणि प्रकस्पयेत् । 
वराभयदमुद्रे दरे खोकेडानामिमे स्मृते ॥ ७९॥ 

एकैकेन तु मन्त्रेण वज्रद्येव क्रमादुतम् । 
भअखराख्यां शक्तिसयक्ता प्रागुक्तां संप्रदक्षयेत् ॥। 

खोकपाखायुधानां तु पूजितानां क्रमादिह । 
वामहस्तकनिएठाद्यास्तिसखरः स्वतटमध्यगाः ।॥ ८१॥ 

तासामङ्गु्रतः प्रषठे तजे गी प्रोन्नता भवेत् । 
न,साववंशप्रदेशस्था ततो दक्षिणपाणिना ॥ ८२॥ 

अङ्गुखीत्रितयेनेव मृष्ट बद्धा तु पूर्ववत् । 
तजनी दविगुणीङृय त्वङ्गठाग्रे नियोजयेत्।। ८३॥। 

1 पाण्योद्रेयोस्तथा ए, ¢. पाणिदरयोस्व॑ख्म् &. 
« चेष्यते ^. ¢. 

1¶ 

£ स्वीमिमखं ^. 
€ मतम् 8. 

प्रोद्यतो दक्षिणो बाहश्वक्रक्षेपे यथोध्तः । 
विष्वक्सेनस्य मुद्रेयं विश्वबन्धनकृन्तनी* ॥८४।। 

किचिदाकुच्चयेद्धस्तं वृष्टि ण हृदयोपगम् । 
अङ्गुष्ठौ षिरलो सष्ठ मुद्रा ावाहने स्मृता ॥ 

खडगधारासमाकारौ विरलाङ्गुलिकावुभौ । 
अड गुष्ठौ दण्डवत् कृत्वा मुष्टिबन्धं शनेः शनैः ॥ 

कुयात् कनिष्ठिकादिभ्यो मुद्रेषा स्याद्विसजने । 
प्रसृतौ ढौ करो कृत्वा सुशिष्टौ चाप्यधोमुखौ ।। 

कनीयस्यौ तथाङगुघौ सुशिष्टौ च नियोज्य च । 
मध्यमाडइगुखियुग्मं चाप्यन्योन्यकरपृष्ठगम् । 

परक्षिप्यानामिकायुम्मं तजनीयुगरं तथा । 
मुदरेषा कामघेन्वाख्या स्वेच्छापरिपुरणी ॥ ८९ ॥ 

द्विप्रकारं तु मुद्राणां प्रयोगं विद्धि बासव । 
अध्यात्मं संविदाकारं बाह्यं वाक्ष्मं चित्तजम्।।९०। 

अनेन विधिना मद्रं यो बध्राति विधानवित् 
तेनेदं मुद्रितं सर्वमपुनभेवसिद्धये ॥ ९१॥ 

इति मुद्रागणः सर्वस्तबोदिष्टः पुरंदर । 
धाराधनाधिकाराथं णु स्नानविधिं परम् ।९२॥ 

अन्तबेहिर्मखोपेतमलक््मीः प्रतिपद्यते । 
तस्या निवारणाथ।य स्नानं सर्वत्र रिष्यते" ।९३॥ 

तत् पुनख्िविधं स्नानं जखमन्त्रस्मृतिक्रमात् । 
तरिविधं पुरुूतेतत् स्मृतं शतगुणोत्तरम् ॥ ९४॥ 

पुष्करादिषु तीर्थेषु यत् स्नानं जलजं शस्परतम् । 
ततः शतगुणं स्नानं भगवच्छाल्लचोदिवम्॥ ९५॥ 

तस्माच्छतगुणं मान्त्रं मन्त्राङ्गन्याससंभवम्। 
तस्माच्छतगुणं ध्यानं शुद्धसंबिम्मयं परम् ।॥ ९६॥ 

° कर्तनी 8. €, 



१३. 

दो सामान्यविधिना जलस्नानं समाचरेत् । 
विरोषविधिना पश्चाद्विरोषम्य विधिस्त्वयम्।९५॥ 

पूत स्नात्वा म्रदाम्भोमिः पश्चाद्रन्धादिलेपनम् । 
सननं स्यात्तन्मर्ध्व॑सि प्राणायामः समाचरेत्।९८॥ 

दादशाञ्त्तया कुयात् पूरणं तारया पुरा । 
धारयेत् षोडश्चरत््या द्विषट् केन पुनक््यजेत् ।॥॥९९॥। 

सव्यदक्षिणपयाये रेचनन्तमरत्कमैः । 
मलान् क्षपयति प्रणनःडीस्थान् पृसंचितान् ॥ 

तत्तत्त्वमयो भूत्वा मलिनं भूतपिण्डकम् । 
षाट्कोरिकमसारं च शोधयेद्धारणावद्यत्' ॥ 

प्रथिव्यादीनि सव।णि तत्वानि स्वस्वकारणे । 
धारण'मिनेयेदस्तमनव्यक्तान्तानि वे कमात्।।१०२॥ 

क्षीरे क्षीरमिवात्मानं मयि संमिश्रयेत्ततः। 
भूत्वा खक्ष्मीमयः पश्चाद्धवेन्नारायणात्मकः।।१०३।। 

धारणाबन्धमासाद शृद्धसच्ेन चेतसा । 
परमात्मात्मकन्त्वं यत् सा शक्तिः परमा मता।।१०५॥ 

तत्स ए स्वकं पिण्डे संदहेद्धारणाभिना । 
चिदारुरुक्षणेस्तेजःपुञ्रमचःकणाख्यम् ॥ १०५॥ 

पतन्तं संस्मरेन्मूधरिं पिण्डं प्रज्वलितं ततः । 
शान्तमन्तःसथसत्सत्त्वं भस्मीभूतरजस्तमम्।१०६॥। 

रजस मोमयं भस्म त्वपोद्योद्रोधवायुना । 
चिदानन्दमहाम्भोधेरतरङ्गगुणाकरात् ।! १०७॥ 

प्रतं सषटिमि.गण संस्मरेदम्रतोदकम् । 
तेनप्यायितमन्तःस्थं तत्सत्त्वं द हतां नयेत्।॥१०८। 

दद्धं तत्एष्टिमगण संश्रयेद्धोतिकं वपुः । 
अन्तःडुद्धरियं प्रोक्ता बह्यशुद्धिमथो णु ॥ १०९॥ 

घटत् ^. 
+ सरवं तु वेष्णवम् 8. ^. 
6 ए. 0771115 प्रा 1165 {0 एल. 

८ तत्त्व. नि कारणानि स्वकारणे ए. ह. 
9 . 0715 1776८ 11765 {700 1166. 

र्मीतन्त्रम् 

वक्ष्यमाणक्रमेर कै म॑न्रन्यासं समःचरेत् । 
बहिः शद्धिभेतेदेवं तदा स्ननं समाचरेत् ॥ 

पवित्रपाणिरादःय मृत्कलां मन्त्रमन्त्रिताम् । 
तां त्रिधा वामहस्ते मूमध्याम्रतो न्यसेत्।।१११॥। 

बधराक्यात्मना पूव तीर्थशुद्धि समाचरेत् । 
तीथ तत् त्रिविधं प्रोक्तं स्थूलसुक्ष्मपरात्मना ॥।११२॥ 

तपैयतयखिल स्थूलं स्थूलषूपेण तञ्नगत् । 
सत्तव.त्मना तु सृष्ष्मेण ससुरा स्तपेयेत्ितृन् ।११३॥ 

परेणानन्दरूपेण नयेन्मत्कर्मयोम्यताम् । 
तस्मच्छद्धिः पुरा कायां तीर्थे सारदा स्वयम् ॥ 

ज्ञानधारणयाकरष्य तीर्थसत्तां तु वेष्णवीम्! । 
मयि शक्तो ख्यं नीत्वा बिदानन्दमहास्पदे ॥ 

स्थूरं ज्ञ न.ग्निना दग्ध्वा ब्रह्मनन्देन पूरयेत् । 
ज्ञानदाक्त्यावरोप्याथ तीथं सत्त्वं तु वेष्णवम् ॥ 

प्रथमे मध्यमेऽथन्ते मृद्धगि क्रमशः सुधीः । 
अलं च मूलमन्त्रं चाप्यज्गमन्तरं च संस्मरेत्।११५। 

दश्च दिक्षु क्षिपेदख्रे सवेविघ्रोपदान्तये । 
मूखमन्त्रान्वितं भ.गं तीर्थमध्ये विनिक्षिपेत् ॥ 

«संनिधानं भवेत्तेन मन्त्रमर्तेम॑म क्षणात् । 
मृद्धःगमाङ्गमन्त् यत्तेनःङ्ग,नि विलेपयेत्।॥ ११९॥ 

जलमध्यं सम।विदय निमञ्ञ्योन्मञ्ञ्य वे पुनः । 
कर,भ्यामख्मजप्र.म्भः पूव मभ्रि विनिक्षिपेत् ॥ 

दितीयं मूख्मन्दरेण तृतीयं च ङ्गमन्त्रकैः । 
ततस्तीरं समास।य सम्यग,चम्य वे ततः ॥१२१॥ 

स्नःनं समःचरेन्मन्त्ेयथावन्न्यासकम॑णा । 
ध्यानस्न.नं तत : क्यात् सावधानेन चेतसा ।१२२॥ 

° 83. 7. 011 {175 176. 



चतुलिङोऽभ्यायः १३१ 

खस्थितं पुण्डरीकाक्षं स्प्रत्वा खकष्मीधरं परम् । 
तत्प.दोदकजां धारां संस्मरेच्छिरसि च्युताम् ॥ 

तया संप्ावयेदन्तबेहिश्च सकं वपुः । 
एकेवशो घवो वापि त्रिश्ञो वापि समाहितः॥। 

यथ.रक्ति यथाकाडं त्रिविधं स्नानमाचरेत् । 
प्रणवाच्यनमोऽन्तश्च नममिर्मन्मयान् सुरान् ॥। 

ऋषींश्च तर्पयित्व.थ स्वधान्ते तपेयेत् पितृन् । 
एवं स्न नं विधायाथ तीथस्थं मन्त्रनायकम्।।१२६॥। 

कृष्य पूरकेणाथ संस्मरेद्रदयान्तरे । 
रष्य मनसस च दिग्विदिक्स्थापितं पुरा ॥ 

यागाङ्गानि समःदाय प्रयायाद्यागमन्दिरम । 
स्वयं सिद्धमथ,ष वा सिद्धे! परिकस्प्रतम् ।।१२८॥ 

मनुष्यैः कस्पितं वाथ मन्मयेभावितान्तरेः । 
सर्वलक्षणसंपूणं विमानं प।ञवरात्रिकम । १२९ ॥ 

शुभं कमटिनीतीरं विजनं वा मनेहरम् । 
यद्वा विविक्तमुद्यने पुण्यवृक्षोपश्चोभितम्।। १३०॥ 

पुटिनं रमणीयं वा सिकतोपरि विस्तृतपर । 
भव,तमजनरूशेमसमीपस्थदोषवत् ।। १२१॥ 

यत्र वा रोचते चित्तं तत्र यायान्मनोबश्ात् । 
हन्मध्यस्थे परे मन्त्रे प्रवुद्धानन्दविग्रहे ॥ १३२ ॥ 

दिगन्तरमपडयन् वे मनी संरोधितानिटः। 
प्राप्य स्थानं भं तत्र नासमरेण विरे चयेत्।१३३॥ 

मन्मन्त्रं परमात्मानं प्रदीप्रनटविग्रहप ¦ 
बहिर च दिम्यस्य चरणेनाहनेत् श्चितिम्।।१३५॥ 

स्मरन् मन्त्रमयीं छक्ष्मीं मामेकां परमेश्वरी । 
एकान्तदेङाम।साद्य वभ्रीयाद्रचिरासनम् ॥ १३५॥ 

द्भ चमंणि वसख्रे वा फट्ऱ यज्ञकाष्ठजे । 
अभिवन्य हरिं मां च भक्येव' गुरुसंततिम् ॥ 

गृहीत्वा मानसीमाज्ञा तेभ्यस्तु शिरसा नतः । 
मानसीं निर्वपेत् सव। क्रियां ज्ञनसम,धिना ॥ 

ज्ञानेन क्रियते यद्यत् कमं ब्रह्मसमाधिना । 
शुद्धसत्त्वमयं तत्तदक्मयं भवति धवम् ॥ १३८ ॥ 

बाह्यद्रव्याध्रिता यस्माद् दोषा राजसतामसाः । 
ततस्तच्छोधनमपि कर्मणा मनस। गिरा ॥ १३९॥ 

तस्मादेकान्तनिद्षं भावनावासितंः तथा । 
तस्माञ्ज्ञ;नं समास्थाय शुद्धं संवित्समुद्धवम्।।१४०॥ 

ज्ञानभावनया कमं कुयाद्धे पारमार्थिकम् । 
इति स्नानविधिः सम्यक् कीर्तितस्ते सुरेश्वर । 
अङ्खगन्यासादिकं सथ.नं तव वदक्ष्य,म्यतः परम्।।१४१॥। 

इति शश्रीपच्छरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे स्नानबिधिप्रकःरो नाम 

चतुक्खिश्षोऽध्यायः 

1 एवं ए. 
3 माविर्तं 8. ©. 

£ सर्वा; क्रिया; 8. ? 
^ श्रीपद्चरा्र 4^.; श्रीपाञ्चरात्रे 2. 



पञ्चत्रिरोऽध्यायः 

श्रीः- तरङ्गा जलधौ यद्रदस्तं यान्ति समीरणात् । 
अन्तयांगादिसिद्धथथ भूतशुद्धि निञ्चामय । विषयेन्द्रियकल्मोखा महाभूतमहोदधौ ॥ ७ ॥। 
कथ्यमानं मया उक्र सावधानेन चेतसा ॥ १॥ 

सुसमीष्वीनया बुद्धथा तद्दस्तं नयेद् बुधः । 
्रकृ्यन्तस्य रथ््यादेः "कादिभान्ततयैव च । भमनोऽभिमान इत्येतावहंकारे शमं नयेत् ॥ ८ ॥ 
मन्मयीकरणं बुद्धा भूतशद्धिरिष्टोच्यते ॥ २॥। नयत 

। प्राणमध्यवसायं च वुद्धितत्तवे ५ न । 
यिम सत्त रलत्म्ेव्ण्ं मृतौ नेत् ॥ ९॥ 
चश्र्गोचरसंस्थानं स्थूलरूपं तु वण्यते । यत्तत् ्रगुण्यमव्यक्तं कारणं महदादिके । 
कारणाकारता यत्र त्त तन्मात्रमुच्यते ॥ ४ ॥ त्रैगुण्यं च प्रसूतिश्च मायेत्येतत् त्रिधा तु तत् ॥ 
रथूखसकमविभेदेन तच्त्वमेतद् द्विरष्टकम् । एवं ऽत्त्वविदां ज्ञेया एताः प्रकृतयो दडा । 

विषयेन्द्रयवृततीश्च तत्र तत्र निवेशयेत् ॥ ५।॥ स्थूरसृक्ष्मविभेदेन त पुनरविंशतिः स्पृताः ॥ १९। 
घ्राणादि पायुपस्थादि गन्धादीति त्रयं त्रयम् । श्थृखानां प्रकृतीनां तु दज मन्त्रा इमे स्मृताः । 
तन्मात्रवे प्रथ्व्यादौ प्रातिलोम्याच्छमं नयेत् ॥। तत्तत्संज्ञा हुंफडन्तास्तारिकाद्या घधवादिकाः॥ १२ 

१, भूतटुद्धिनांम साधकस्य प्रङृतदेहस्थानां मांसमेदोऽस्थिमयिष्ठनां भूतानां 
शुद्धीकरणम् । तच्च भगवदाराधनयोग्यतासंपत्ये । तत्परकारश्च प्रकृतानां तेषां स्वस्वकारणेषु 
ख्यचिन्तनपूरवै$ं भगवति समपेणं कृतवा पुनस्तत्सकादात् भगवन्मयापरकृतमूता विमावूर्वकं 
तदारन्धदेहावस्थितिभावनम् । एषा च भूतशुद्धिः सर्वैरपि तान्विंकः स्वस्वसमयानुसारेण 
स्वस्वतन्त्रेषु प्रतिपादिता रस्यते । २, कादि मान्तमिति । ककारेण प्रथिवी भकारेण 
रक्ृतिश्च गृह्यते । ७, पूर्वोक्तं ख्यं निदरोनमुखेनाह- तरङ्गा इति । १०, त्रगुण्यमिति । 
एषां क्रमेण प्रधानमव्यक्तं तम ॒इत्योपनिषदो व्यवहारः । १२. तत्ततस॑ज्ञा इति । आदो 
प्रणवः, ततस्तारिका, ततो भूतसंज्ञाः, ततो हुं फट् । आहत्य ओं हीं पृथिव्ये हं फट् इति 

1 ए. 01115 ४6565 2 {0 23. 2 कादिहान्त ^^. 9 @, 07115 {1115 1106. 
५ निगरहयेत् ^. 5 तत्र विधा 8. 



पञ्चत्रिाो ऽध्यायः १३३ 

मांसं मेदस्तथा स्म्रत्वा रसो व्योमाक्षरत्रयमः । 
परात् परदयं चैव बिन्दुन।दविभूषितम् ॥ १३॥। 

द्श्ञानां सुक्ष्मरूपाणां शक्त्याद्यास्ता नव स्मृताः । 

देष्ेषु जीवभूना याः शक्तयः पर संक्षित।: ॥ १४॥। 

मायाव्योमयुतानेतान् शक्त्यादींस्तदनु स्मरेत् । 
निव्त्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या श।न्तिस्तथेव च।॥ १५॥ 

डान्यतीताभिमाना च प्राणा गुणवती तथा । 
गुणसक्ष्मा निगुणा च एतः: संज्ञ: क्रमात् स्मृताः ॥। 

बी जानां श्दराके तस्मिन् वहिविष्ण्वधेचन्द्रकान्ः । 
संयोज्य मन्त्रान् जानीय।दधिष्ठाव्रीगतानिमन् ॥ 

गन्धश्रीश्च रसश्रीश्च रूपश्रीः स्पशपूर्विका । 
शब्दश्चीरभिमानश्रीः प्राणश्रीगणपूविका ॥ १८ ॥ 

तथेव. गुणसुक्ष्मश्रीमायाश्रीरिति संज्ञया । 
अधिष्ठात्रयोऽपि* वर्तन्ते शक्तयो दशके मम ॥१९॥। 

एवं परिकरं बुद्धा भूतशुद्धि समाचरेत् । 
स्थानद परा कछुयोद्यथा तदवधारय ॥ २० ॥ 

काछाग्न्यकेसहस्राभां निधूमाङ्गारसंनिभाम् । 
मां स्मृत्वा मन्मुखोत्थेन बहिना निदैदेद्धवम् ॥ 

सोमायुताभमद्रक्त्रजेनासिच्ेदथाम्बुना । 
स्थानडद्धिमवेदेवं भूतश्ुद्धिमथो णु ॥ २२॥ 

चतुरश्रां समां पीतां वजचिह्नां वसुंधराम । 
मन्त्रेण,करष्य देहान्तः स्वस्थानस्थां खय नयेत् ॥ 

गन्धमत्रे ततस्तश्च स्वभा जेनास्तमानयेत् । 
मय्यधिष्ठानभूतायां मां च बह्याम्भसि क्षिपेत् 

मन्त्रेणर्यन्दुसंका्ञं पद्माङ्कं तश्च देवतम् । 
स्वस्थाने विलयं नीला रसमतरे सखमन्त्रतः ॥२५॥ 

मन्त्रेण तं प्रतिष्ठाप्य तच्च मय्यानयेद्धयम । 
मां च ब्य क्िपेदरह्वावामायं तक्रमस्त्वयम् ॥ 

सवेत्र नेकं बुध्येत मच्छक्तेविख्यं बुधः । 
यथा हि सर्पिरासिच्ेत् क्षीरे तन्मथनोद्धवम् २५ 

सर्पिरन्यत्र च क्षीरे तत्सर्पिषयपिः चन्यकम् । 
एवम प्रकृतेः शक्तीरधिष्ठात्रीः स्मरेद् बुधः ॥ 

एवं मां परमां शक्ति नवडक्तिसमन्विताप् । 
"निगुणान्तविधां ध्यातां मायाधिष्ठानकारिणीम् ॥ 

दङा्मीं तत्परं नीत्वा शक्तिमेकादश्ी स्थिताम् । 
महक्षोभमयीं लक्ष्मीं व्युहाभ्युदयरूपिणीम् ॥३०। 

मन्त्रः । जयाख्ये तु (१०-१५) तारिकाखाने मन्त्रान्तराप्युक्तानि । १५. जीवदाक्तीनां 
नामान्याह- निवृत्तिरित्यादि । १७, वहीत्यादि । रीं इत्येतत् संयोज्येत्यर्थः । 

१८. गन्धर्र रित्यादीनि राक्तिनामनि । २०. पुरेति । मूतरुद्धः पूर्वमित्यथेः । २२. 

एवं निदेग्धस्य स्थानस्य पुनरुज्ीवनमाह-- सोमेत्यादि । २३. मन्त्रेणेति । अत्र मन्त्र 
शं इति जयाख्ये उक्तः (१०-१७). २६, मन्त्रणेति । ष्वां इति जयाख्ये मन्त्र 
उक्तः । आमायमिति । मायापयेन्तमितयर्थः । २७, नैकमिति । ख्यं रर्वत्रैकविधं न बुध्येते- 
त्यन्वयः । तदेव निददोनसुखेनाह---यथा हीति । तन्मथनेद्धवमिति सर्पिर्िरोषणम् । 

1 व्योमाक्षरं पुनः ¢. 
५ हि 3. ¢. 
7 निगरुणां तु विधामेतां ^. 8. 

° दश शक्तेऽस्मिन् ^. 8. 
5 सर्पिरपि 2. 0. 
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१३४ 

एकादक्षीं च तां नीत्वा द्वादक्षीं परमात्मिकाम् । 
अनिर्द्र्याम्नोपम्यां हादी तां मयि क्षिपेत् ॥ 

एवं तां परमां शक्ति द्रादञ्लीमखिल.त्मिकाम् । 
दादञञन्तन्तमुन्नीय वर्णमय्यां मयि स्मरेत्" ।३२।। 

अम्रीषोमाकैकोट्याभाः सर्वतोऽक्षिरिरोमुखी । 
धारःसंतानरूपा मे सृष्ष्मा बणमयी तनुः ॥ ३३॥ 

सर्दजीवोपकाराय सर्दसंभारसंभ्रता । 
उदिता सा पुरा विष्णोर्मेघद्वि्ुदिवोञज्वला ॥ 

राक्र 

कानि स्थान.नि देहेऽस्मिन् यत्र कार्यो ल्यः क्रमात्। 
कीटा नि च बिम्बानि भूम्यादीनां वदम्बुजे ॥ 

धा जानुतो भुवः स्थानमा कस्याः पयसः स्परत् । 
भा नाभस्तेजसः स्थानं वायोः स्थानं तदा हदः॥(२६।। 

आ कणांन्नभसः स्थानमा बिलाच्ाप्यहंङृतेः । 
आ ुवो्महतः स्थानमाकारो तु“ परं स्प्रतम्।३५॥ 

ठष्मीतभ्त्रम् 

ततः प्रदेशमात्रामे मूधेतश्चतुरङ्गुठे । 
सने प्रकटा: शोषं तदङ्गुटीनां द्विरष्टकम् ।२८॥ 

एकादश्यां द्िषद्कायां स्थःनं तच्तवक्षरश्रियः । 
चतुरश्रं भवेद्विम्बं वज्ङक पर्थिवं महत् ॥ ३९॥ 

अधन्दुसटञ्च शुषं पद्यमाङ्क पयसः रपरतप् । 
त्रिकोणं स्स्तिकाङ्क च रक्तं तेजसमुच्यते ॥ ४०॥ 

ऽधूम्रं षड् बिन्दु संयुक्तं वृत्तं वायन्यमुच्यते । 
अञ्जन.भं तथाक.शं बिम्बमत्रं स्मृतं परम्| ४१॥ 

एवं तरबोपसंह।रे कृते हत्ुदरोद्रतम् । 
ज्ञानरञ्ज्ववलम्बं च सुषुम्रामध्यम।नुगत् ।॥ ४२॥ 

उध्व॑माजानुमुन्नीय शक्तिसोपानपटक्तिभिः। 
द्वादशान्त.न्तराजी वं मध्यस्थायां मयि क्षिपेत्। ४२॥। 

तदन्ते च” महापद्मं सदसरदरसंयुतप् । 
सूयकोटिसहस्राभमिन्दुकोखययुतप्रभप् ॥ ४४ ॥ 

अम्रीषोममयान्तःस्था महानन्दमयी तनुः । 
अनिदेश्योपमा संविन्मयी सा म.मिका परा।४५॥ 

रे. द्वादशान्तात । मृध्न उपार मायाता द्रःदशाङ्गुखादृष्वे सथानं द्वःदशा- 
साप्रदायिको व्यवहारः । ३३. व्णमयीं तनुं विशिनिष्टि--अ््रीत्यादि । धारासं पानेति । 
अमृतधारासंतानरुपेत्यथः । ३८. प्रकृत्याः स्थानमाकारो आह-- तत इति । मूर््मश्र्- 
र्गुरु्वभ,गे प्रकृत्या अवस्थानम् । ततः षोडदाङ्गुरेपरि भागे अ्यक्तस्यावस्थानम् । 
३९. तत एकादशाङ्गुखेपरि भागे मायास्थानम् । ततो द्वादशा्गुलेपरि भागे शब्दन्रह्म- 
स्थानमिति विवेकः । इदमेव द्वादशान्तमिदयुच्यते । ४१. बिन्वम.तरमिति । प्रधानादीनां 
बिन्वमत्रमेव । न वणादिकमित्यथः। ४३. मयि शिपेदिति । देहस्य दहनचिन्तने तदन्तः- 
म्थजीवस्यापि दहन्चिन्तनप्रसक्तो तन्निवारणाय जीवस्य देव्यां निक्षेप उच्यते । ४४, तदन्ते 

2 कोस्याश्च 8. 
€ पिण्डसंयुक्तं 1. 
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पश्चत्रिशोऽध्यायः १२५ 

धंञडातः प्रसरन्तयस्या जीबानन्दा सरिद्ररा । 

सानन्दमेनमानीय महानन्दम्यीं नयेत् ।॥ ४६ ॥ 

ततो ख्बणकूटाभं पिण्डमस्मन्मुखोद्रतेः । 

महाञ्चाटेरमहावेगेशचिन्मयैः परितो दहेत् ॥ ४७ ॥ 

युक्तः सरसकः ष्ठो विन्दुमान् दाहपःवकः । 
त,रिकानतिमभ्यस्थो विज्ञेयः शाखूचक्षुषा ॥ ४८॥ 

सोममय्या ममःस्योव्थेः पी यैः एावयेत्ततः। 
चन्द्री सृक्ष्मस्तु सव्योमा पिण्डस्याप्यायने स्मृतः ॥। 

सिसक्षया मयोद्यत्या सेवित्प्राणोपगूढया । 

तरेरितास्ताः स्मरे च्छक्तीवणमय्यां मयि स्थिताः ॥ 

ततस्तामिः स्वाक्तीमिश्चोदनाद्वारपूवंकम्, । 
मायादि क्षितिपर्यनतं निर्मितं संस्मरेत् क्रमात्।\५१॥। 

ततः पिण्डसमुत्पत्ति करणव्यञ्जनोञ्ज्वलम् । 
एवं पिण्डं समुतःद्य शुद्धलक्ष्मीमयं महत् ॥ ५२॥। 

'ू्व्तमरगेण ततो हृदयं जीवम.नयेत् । 

पिण्डभूतारूयो वणां अनलः सोमचन्द्रणो ।५२॥ 

तःरिकानतिमध्यस्था जीवमन्त्र उदाहतः । 

विशुद्ध विग्रहस्त्वेवं मन्त्न्य,सं समाचरेत् ॥ ५४ ॥। 

अधिकाराय पूजायां पूजकानां मुदेऽपि च । 
[ ऋत् ॥ ख विच्रानां क 

निबर्हणाय देलय।दे विन्रानां विजयाय च ॥ ५५॥ 

क्षितःवुपरि विन्यस्तं यत् पुरा फख्कादिकम् । 
खेन स्वेन तु मन्त्रेण तं मन्त्री" पञ्चधा स्मरेत्।\५६॥। 

भाधारडाक्तिकूर्मो्ीदुग्धार्ध्यम्बुजरूपतः । 
तक्ष्य तत्र स्थितं ध्यायेत् खर्वबी जात्मन। स्थितम् ॥ 

तत्रोपविश्य लक्ष्मीं रूपं सख्मनुचिन्य च । 
दिज्ञो निबध्य चाखेण पुनरेवं मुहुमुहुः ॥ ५८ ॥ 

शरजालोपमं छत्व प्राकारं चासनद्रहिः । 
ऽसप्राकारं तु तत् स्थाने कवचेनावकुण्ठयेत्।\५९।। 

गगनस्थैरदश्यं स्याद्यथा न्यासं समाचरेत् । 
करन्यासं पुरा कृत्वा देहन्यासं समाचरेत् ॥ ६०॥ 

अङ्गे तारिकां न्यस्येत्तच्छक्तीरद्गुलीषु तु । 
तज॑न्यां तु न्यसेहक्ष्मीं मध्यायां कीतिमप्यथ ॥६१॥। 

्रादशान्ते । महापद.मिति । अर्ति रोषः । ४६. अस्याः; मम तन्वाः । ४७ ज. वे 

देह निगम-य द्भ दान्तं भ्र पिते सति, देदस्य दहनचिन्तनमुच्यते- -तत इत्य.दिना । 

रुवणदरूटाभमिति निभमिःर्जवस्य देदस्य निर्देशः । ४८. दाहकाभिमन््र उच्यते । ही थू 
नम इति । ४९. पुनः अप्रा्ृतदेहसंपत्तिचिन्तनमाह-- सोममय्या इति । तत्र मन््रः-- खं 

रति । जयख्ये तु त्सं इटयुक्तः (१०-७८) । ५१. माया प्रधानस्य सुतष््मवस्या ; 

यां तम इत्योपनिषदा वदन्ति । ५३. अवमन्त्रमाह--पिण्डमूता इति । दूस इति जातः । 

जयस्येऽ.येवमेवे क्तः । ५७. खर्वथीजमिति । खमित्याकारकमित्यथंः। ५८. स्वं रूपमिति । 

५५ आत्मेति तुपगच्छन्ति ”” इ्यक्तरीत्या स्वातमकमित्यथः । ५९, अस्रेण ; असमन्त्रग 

वीर्यायाखर.य फडित्यनेन । एवं कवचेन ; कवचमन्त्रेण बलाय कवचाय हूमित्यनेन । 

४ पतः 4. 9. 

५ तन्मन्न 8. 
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१६६ 

अनामायां जयां मायां कनिष्ठायां ततो न्यसेत् । 
सतारतारिकःसंज्ञानवयन्तस्तन्मनुक्रमः ।। ६२॥ 

कनिष्ठिकाद्यासु ततो हृदयादीन्यनुक्रमात् । 
धङ्गानि पद्व विन्यस्य नेत्रमङ्गेषु संस्मरेत ।। ६३॥ 

कौस्तुभं दक्षिणतले वनमालं तथापरे । 
दक्षिणे मध्यतः पदं न्यसेद्ामतलेऽपि च । ६४॥ 

अङ्कुरं दक्षिणे न्यस्येत् पशं वामतले तथा । 
अनेन विधिना पूवं हस्तन्यःसं समाचरेत्।। ६५॥! 

ततस्तु विग्रहन्यासं यथा कुयोत्तथा श्रणु । 
आ मूभ्रश्वरणान्तं च'चरणाञ्च दिरोऽवधि ॥६६।। 

तारकं तारिकां चेव तो च चन्द्रातपोपमो । 
वामस्कन्धे ततो छक्ष्मीं न्यसेत कीति च दक्षिणे।।६५॥। 

जयां दक्षिणपाणिस्थां मायां वामकरस्थिताम । 
नासान्तरे च हन्मन्रं िरोमन्त्र च मूधेनि।।६८॥। 

रिखां चेव शिखास्थाने स्कन्धयोः क ततः । 
विन्यस्य नेत्रयोनत्रमख्ं प.णितलद्रये । ६९ ॥ 

नाभौ प्रष्ठे करदन्द्र उरुजातुपदेषु च । 
न्यसेत् सम्यरुपाङ्गानि त्रियुगं मन्त्रवित्तमः।॥७०॥ 

वक्षःस्थं कौस्तुभं मध्ये कण्डे च बनमाणिकाम | 
पङ्जे करयोन्येस्य मन््रमवर्तयन् हिधा ॥ ५१॥ 

रष्ष्मीतन्श्रम् 

वामहस्ते ततः पारमडकुशं दक्षिणे करे । 
पादयोस्तारिकां स्थूलं सक््मां चवोपसंधिके ।५२।। 

चरमां ब्रह्मरन्धे तु मन्त्राणां नायिका हि सा। 
चन्द्रिकातपसंकाश्ं न्यासे न्यासे मनु स्मरेत।।७३॥ 

मनसा भ।वयेन्मद्रास्तत्र तत्र च साधकः । 
तारिका या परा देवी तया व्याप्राननुस्मरेत्।।५४।। 

विन्यस्तान् सकलान् मन्त्रान सर्वतः संप्टतोदवत्। 
एवं कृतेऽनुसंधाने मन्त्राणां मिन्नवत्मनाम ।(५५५। 

भपामिवोदधिस्थानामेकीकारः° प्रजायते । 
एवं न्यासे कृते मन्त्री साभ्नाटक्ष्मीमयो भवेत्।!७६॥। 

सवोधिकारभागी स्यादाश्रिय ध्यानजं बलम् । 
ध्यायिनः सर्वसिद्धीनमाविभावश्च जायते ।। ७७॥ 

नयसता्गो निर्भयस्ति्ठेददो दृ्टसमाकुले । 
विजयेतापमृद्युञ्च सव.श्वेवौपसःगकान ॥ ७८ ॥! 

न्यस्ताङ्गो विधिवन्मन्त्री यथाशाख्ेण चेतसा । 
तनुं मन्त्रमयीं तां तु मां ध्यायेत् परमेश्वरीम् ।।५९॥ 

अहं स भगवान् विष्णुरहं क्ष्मीः सनःतनी । 
इत्येवं भावव.न् योगी भूयो नेव प्रजभ्यते |! ८०॥ 

इतीयं भूतशद्धिस्ते यथावच्छक्र वर्णता । 
अन्तयांगमथो वक्ष्ये तरखतस्तन्निशामय ॥ ८१॥। 

इति श्रीपाच्चरात्रसारे रश्ष्मीतन्त्रे भूतरद्धिभकाशो नाम 
पद्व्रिशोऽध्यायः 

६२. सतरेत्यदि। ओं हीं र्ये तर्जनीभ्यां नमः इत्य दि प्रकरेणेत्यथः । ६४. 
अथ करन्यासः कौस्तुभमित्य दिना । मध्यतः; तक इत्यर्थः । ६६. मूर्धानमारभ्य 
चरणपर्न्तं चरणमारभ्य मूर्पर्यन्तं च देहन्यासमाह--आ मूर इति । 

इति पश्चत्रिश्चोऽध्यायः 
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षटत्निशोऽच्यायः 

श्रीः 
्रह्मानन्दमयी शक्र मोमैयैत् पारमार्थिकः । 
इग्येयै हृदयान्तःस्था सोऽन्तयाग इति स्मृवः।१॥ 

पदां ना स्वस्तिकं वापि बद्धा योन्यासनं तु वा । 
नामिमेदृन्तरे ध्यायेच्छक्तिमाधाररूपिणीम् ॥ २॥ 

देवीं केनाष्यनाधेयां नीखूपां अयओतिरामिकाम् । 
तदर्ध्वे कालकूम तु विमं दीप्रनिप्रहम् ।। ३॥ 

कूमोकोरं ८९४ परं देवं ङ्कुचक्रगदाधरम् । 
तस्य चपरि नागेन्द्रं ू्णचन्द्रनिमाननम् ॥ ४ ॥ 

फणासदहसरसंपू्ण मद घूर्णितरोचनम् । 
चक्रलाङ्गटहस्तं च प्रणमेत्तं परात् परम ॥ ५॥ 

लदु्वै ` वसुधां देवीं कुक््कमश्षोदसंनिभाम् । 
हेमरल्नविचित्राङ्गीं प्रसन्नबदनेक्षणाम् ।। ६ ॥ 

बद्धाञ्जलिं रिरोदेशो संस्मरन्तीं विभुं स्मरेत् । 
चतुधा भाजिते क्षेत्रे नभिमेदान्तरस्थिते । ७ ॥ 

एवमाधाराक्त्यादिदे वताः संस्मरेदिमाः० । 
नाभो क्षीरार्णव ध्यायेत् छुन्देन्दुधवटाङृतिम्।।८॥ 

सोतोरदिमिभिराकीर्णं पूर्ण चन्द्रनिभाननम् । 
गम्भीरविग्रहं ध्वायेद्रूपवन्तमरूपिणम् ॥ ९॥। 

ततः समुत्थितं पद्यं ध्यायेत् क्षीरार्णबोदरात् । 
प्रशान्तपावकाकारमुदयादियवचंसम् ॥ १०॥ 

छम्बोदरं हसन्तं च सितद्न्तं शुभाननम् । 
द्विभुजं वेष्टितं श्धच्छरभर्विविधषटपदैः ।। ११॥ 

सहस्रदलसंपन्नं* सहस्रकिरणात्रतम् । 
सहसखररदिमिसंकाशं तप्प्र्ठे च।सनं न्यसेत् १२॥ 

धम ज्ञान च वैराग्यमेय च क्रमादिमान् । 
आसनस्य स्मरेत् पादानप्रेयादिषिदिग्गत,न्+॥१३॥ 

भ्पुरुषाकृतयः सर्वे सिताः सिंहानना इमे । 
महोत्सदा मह वीयां मद्धारणक्ृतोयमाः ॥ १४ ॥ 

र्वादिदिग्गतः ज्ञेया धर्मादीनां विपयेयाः । 
अधर्म च तथश्ञानमवेरम्यमनेश्वरम् ॥ १५ ॥ 

पुरुषाकृतयश्चेमे बन्धूकक्सुमोपमाः । 
प्रामीक्षानदिक्षोर्मध्ये प्रगप्रेयदिगन्तरे ॥ १६॥ 

२, आधारशक्तिस्थानमुच्यते- नाभीत्यादिना । ३, तदृष्व॑ इति । आधारशक्ते- 

रुष्वेभाग इत्यथः । ४, तस्येति । कूर्मस्मोपरीत्यथंः । ६, तदुध्वैमिति । नामेन्द्रासनादू- 
ध्वैमित्यथः । ७. संस्मरन्तीमिति । ध्यायन्तीमित्य्थः । १२. त्ष इति । पद्मपृष्ठ 

इत्यथः । न्यसेत् ; न्यस्तं 

दबः आप्रेमादिविदिष्चु ज्ञेयाः । 

› वषा ^ 
" दिद; 

18 

3 शक्त्वादीः द॑स्रेदेषता इमाः ^. 0. 
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ध्यायेदित्य्थः। १३. आसनस्य पादाः धरम॑न्ञाना- 
१५. विपर्ययाः अधमाज्ञानादयः प्रागादिदिष्चु । 

४ पर्यन्त ^. ए. 0. 



१२३८ 

यातवीवःरुणीमध्ये पारिवःयुदिगन्तरे । 
"ऋग्वेदं चतुष्कं च पीतं हयनराकृति ॥ १७॥ 

ईडानसोमदिङ्मध्ये वह्मथन्तकदिगन्तरे । 
राक्षसन्तकदिङ्मध्ये बायुसोमदिगन्तरे ॥ १८ ॥ 

कृताय युग्रन्दं तु कृष्णं बृषनर कृति । 
सर्वे चतुभैज। एते द्वाभ्यां पीठधृतस्तथा ॥ १९॥ 

दराभ्यमञ्जणिबद्धःभ्यां प्रणमन्यसनस्थितम । 
तेष,मुपरि संचिन्त्यं पीठं बुद्धिमयं परम् ॥ २० ॥ 

अव्यक्तमम्बुजं श्वेतं तदृ्वेऽष्टदलं स्मरेत् । 
तदु्वे सुयैबिम्बं तु ःसूयकोटि समप्रभम् ॥ २६॥। 

तदूर्ध्वे चन्द्रबिम्बं तु चन्द्रकोटिसमप्रभम् । 
तदुध्वं वह्िविम्बं तु वहिकोट्ययुतप्रभम् ॥ २२॥ 

तमो रजश्च सत्त्वं च गुणनेतान् क्रमान् स्मरेत् । 
प्रणवस्य नतेग्धेव तत्तत्संज्ञास्तु मध्यगा: ॥ २३॥ 

बुद्धथदिसत्त्वपय॑न्ततत्त्वमन्त्रगणाः स्मृताः । 
ततश्िद्'सनं दयात् पराहंतास्वरूपकम् ।। २४ ॥ 

भा नासेदैदयान्तात्त प्चधा भजिते पदे । 
समुद्र(य'सनान्तं तु चतुर्भिः कल्पयेत् पदैः ।[२५। 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

एकेन पद्छमेनेव पद्ाद्यासनकस्पनम् । 
भूतान्याधारदाक्तौ तु कूर्मे तन्मात्रकं गणम् ॥ २६॥ 

वागादिकं तथानन्ते भुवि शरोत्रादिपच्वकम् । 
मनः क्षीरार्णवे ध्यायेदहंकारं ततोऽम्बुजे ॥ २७ ॥ 

दिरष्टकं च ध्माद्यम।सनं चपि धीः स्मृता । 
अव्यक्तं च तदु्वस्थमवद तं सरोरुहम् ॥ २८ ॥ 

तमःप्रभृतयश्चोक्ता गुणा श्यन्जव्रयात्मकाः । 
एके कारं वदन्त्येतद् भूत।दित्रितयात्मकम् ।(२९। 

विदासनमनन्ताख्यं* पुमांसमपरे जगुः? ¦ 
एके चिद्,सनादृष्वै गरुडं परिचक्षते ।॥ ३० ॥ 

खर्वव्योमःन्वितं पश्चान् ्वगनननमोयुतप् । 
मन्त्रमःहुः सुरेदामन तन्मन्त्रं नवमं बुधाः ॥ ३१॥ 

इत्थं बहुविध म॑न्त्रेरासने विहिते क्रमात् । 
विष्णुं विश्वात्मकं देवं नारायणमनामयम् ।। ३२ ॥ 

भावयेत् परमात्मानं शङ्कचक्रगदाधरम् । 
चतुभजं पीतव पुण्डरीकनिभेक्षणम् ॥ ३३॥ 

उदितं संस्मरेदेवं स्वराक्तः स्पन्दनात्मनः। 
सम्यग् ध्येयं यथेतत्त तथा भूयो निबोध मे ॥२४॥ 

१७. यातवी निक्रतिदिक् । पादी वर्णः । २०. द्वाभ्यामिति । युजाभ्यामिति शोषः । 
अञ्चलिबद्धाभ्य.मिति । बद्धाज्ञछिभ्य मित्यर्थः । २३. सूरयन्दुवहिविन्व नि क्रम.त् तमे.रजः- 
सत्वमयःनि जानीयात् । ओं सूयबिम्बाय नमः इत्यादयो मन्त्राः । २५. न.मिमारभ्य 
हृदयपयन्तं भागं पञ्चधा विभज्य तत्रादौ चतुषु भगेषु क्षीरा्णवाद्यासनान्तं भावयेत् । 

२६. पश्चमे तु भागे अव्यक्तपदमं भावयेत् । उक्तेषु स्थानेषु पदाथानामवस्थितिमाह -- 
भूतानीति । स्थूल नि पञ्च भूतानीत्यथंः । २८. अवदातं सरोर्टम् ; अव्यक्तपद्ममित्यथंः । 

२९, एतत्; अव्यक्तपद्ममित्यथः । पारमेश्चरे (५-१४) कार्रक्रमित्यस्य व्यवहारः । 
३१, खं खगाननाय नमः। ३३, “ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी › इति 

1 ए, 0711115 {71८८ 1०९5 {707 0€ा€. 
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षर्रिशोऽध्यायः १३९ 

सुसम्य न्यस्तमन्त्राङ्गः` सुसंक्लप्रान्तरसनः । 
दर्चित।शेषमुद्रश्च संस्मरेन्मन्त्रवेभवम् ॥ ३५॥ 

परं ब्रह्म परं धाम यत् पारे तमसः स्थितम् । 
शक्तिमच्छक्तिभावेन रक्ष्मीनारायणं महः ।। ३६॥ 

सव सवातिगं सर्वसंस्थितं सर्वयन्तृः च । 
*चिदानन्दघनं पृणेष।डगुण्यासृतविग्रहम ।। ३७ ॥! 

भावानां चिद्चिदरूपभावाभावःदिभेदिनाम् | 
अन्तरत्मतया तत्तदर्ह॑कारपद सदम् ॥ ३८ ॥ 

भविन्यानलुयोज्येन हेतुना यन केनचित् । 
रक्तिमच्छक्तिभावेन तद् हिधा व्यवतिष्ठते ॥३९॥। 

अहमित्येव यः प्रोक्तः पदप्रयययोद्रेयोः । 
नारायणः स भविता तस्याहंता तु या परा॥ ४०॥। 

तद्ध्भधर्मिणी टश्ष्मीः रक्तः सा भावरूपिणी । 
सर्वकार्यकरी सेव रक्तिर्वितनुते जगत् । ४१॥ 

टाक्तिमन्तमधिष्ठाय अयोत्स्नेव हिमदीधितिम् । 
सा वितिस्तीषमणा हि शब्दब्रह्मात्मना पुरा ॥४२॥। 

वितव्यात्मानमथ सा वितनोत्यथंवत्मना । 
शब्दब्रह्ममयः पूर्वो यो नाम प्रथमोदयः ॥ ४३ ॥ 

अकलङ्कुः “कल.४्वात्मा योगस्थेरलुभूयते । 
धारासंतानवणात्मा वण॑मः.गः स उब्धयते ॥ ४४॥ 

कलाध्वानमधिष्ठाय स पुनम॑न्त्रवत्मना । 
उदेति सकलं शक्तिचक्रमाद्य वैष्णवम् । ४५॥ 

परात्मना परं ज्योतिमंयमानन्दलक्षणम् । 
त्रिविधेनेव करूपेण यथा ते बणितं पुरा ॥ ४६ ॥ 

शूप परं तदेवाथ वतते सुक्ष्मवत्मना । 
मन्त्रप्रसरखू्पेण तश्च ते दश्ञयिष्यते ॥ ४५ ॥ 

सुष््मं तत् त्रिविधं भूयो वतते ब | 
स्थूला चादितनुर्येयमङ्गोपाङ्गविभेदिनी ॥ ४८ ॥ 

लक्ष्मीनारायणस्येषा मृतिः षाड्गुण्यव्रंहिता । 
चेतनाचेतनं विश्वमनुसंधेयमत्र तु ॥ ४९॥ 

'तन्तदेशश्धयेदत्वं तदधिष्ठःतृत्वमेव च ¦ 
मन्त्रस्य वेष्णवं रूपं तद्विज्ञेयं विपश्चिता ॥ ५० ॥ 

तत्तत्कायेकरी तस्य या शक्तिः सःहमम्बुज। । 
मन्त्रस्य यद्धि चैतन्ये पुमांसं तं प्रचक्षते ॥ ५१॥ 

फटप्रसवस मथ्यं प्राकृतं रूपमुच्यते । 
१यद् दृढव्यवस।यित्वं "महतो यो गुणस्तु सः ॥ 

्रत्य्थोपवहणमत्र । ३७. सर्वान्तरत्वात् सर्वेनियन्तृलाच्च सर्वैरपिणमिलयथः । ३८. 
तदेवेच्यते--अन्तरात्मतयेत्यादिना । ४२. देव्या जग्द्वयापारक तत्वं भगवन्तमाभित्येव, 
न स्वातन्व्येणेत्यनेन जगजन्मादिकारणलस्य भगवदसाधारणरक्षणस्य नानुपपत्तिरिदयुक्तं भवति । 
प्रयोजककर्ता सर्वेश्वरः, प्रयेज्यकत्रीं देवीदयक्तं भवति । अनेनास्य पाश्चरात्रसिद्धान्तस्य 

शाक्तमतप्रवेशदाङ्काया नावकाशः । ४४. कलाध्वात्मा ; ज्ञानराक्त्यःदिगुणात्मा। धारःसंतानेति 

वर्णाध्वनिर्देशः। ४५. शाक्तिचक्रं रश्व्यादिकम् । ४९. अत्र तु ; मन्त्रातमकस्थूलमूता वि- 
त्यथः । ५०, मन््मूर्तो स्वैतत्वावस्थितिमाह--तत्तदित्यादिना । ५२. महतः ; महत्तत्स्य । 
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१९४ छ्मीतन््रम् 

मन्त्राणां यदहंयुत्वमहंकारगुणस्तु सः । प्रभयेव मणि पूरण गाम्भीर्येणेव सागरम् । 
मन्त्राणां मनसं शूपमेन्द्रियज्ञानहेतुता ॥ ५३॥। प्रभयेब विवस्वन्तं ्योतस्नयेव निशाकरम् + ६३॥ 

यच्छब्दुहूपता मन्त्रे सा ्षेया नभसि स्िता। पुरा ध्यात्वा हषीके प्रसन्नमुखपङ्जम् | 

कम्पो मन्त्रसमावेशे वायव्यं रूपमुच्यते ॥ ५४ पुराष्टादश्षमिभां गेरचंयेत् पुरुषोत्तमम् ।। ६४॥ 
'प्रकाशकरता ध्याने मान्त्र या तेजसात्मिका । सक्तेन पौरुषेणाथ प्रणवेन च वासव । 
या तपिम॑न्रसद्भावे" परिज्ञेयाम्भसी तु सा ॥ दिषट्चतुस्िकार्णेश्च तथेव च जितंतया ॥ ६५ ॥ 
यो हि मन्तरस्थितो भावः स भौमो गुण उच्यते। अ्चयित्वाथ देवे लक्ष्मीं स्वङ्गा व 7 शं रक््मीं सवोङ्गगां स्मरेत् । 

अचिरान्मन््रसामथ्यात्तेन भावेन् जायते । वामोत्सङ्े निषण्णां तामथ देवस्य शाङ्िणः 1 
इत्यं संनित्तिसामथ्याततारिकाक्तिमातताम् ॥ अचेयेद्विविधेर्भोगेयेथावच्छाख्चचोदितेः ॥। ६७ ॥ 
खन्व्मानां पुरा पदयेद्रथोभ्नि सोदामिनीमिव । हकर - | 
हृदम्बुजगुह मध्ये पूर्वोक्तं चितप्रभासने ॥ ५८ ॥ देवप्रिये देवदेवि नमस्ते ङ्जेक्षणे । 

स्फुरन्त्या तारिकामृतौं शब्दब्रह्मणि संस्मरेत् । विधिं पुरुषसुक्तस्य तारादीनां च मे बद ॥ ६८ ॥ 
मिथुनं शश्वत दिव्यं यथावद्बधारय ॥ ५९॥ श्रीः 

सूयानलांशसंस्थानं नारायणमनामयम् । एको नारायणो देवः श्रीमान् कमललोचनः । 
स्मरेचिदासनासीनं पुण्डरीकायतेक्षणम् । ६० ॥ एकाहं परम। शक्तिः सर्वकार्यकरी हरेः ।॥ ६९ ॥ 

पीताम्बरमुदाराज्ग कच्चन पुरशोमितम् । तावावां परमे व्योन्नि क्षेमाय सकलात्मनाम् । 
हरकुण्डलकेयूरकिरीटकटकोञ्ज्वलम् ।। ६१ ॥ आसीनौ सकलेक्चानो सूरिभिः सेवितो सदा ॥। 

धयुगानुस।रिकान्ति वा नीलाम्बरनिभं तु वा । तयो हृदि संकल्पः कश्चिद् विवेभूव ह । 
शङ्खचक्रधरं देवं वरदाभयदाथिनम् ॥ ६२ ॥ उत्तारणाय जीवानामुपायोऽन्विष्यतामिति ।। ५१॥ 

५७, तेन मवेनेति । तततद्ध्मणेव्य्थः। ५८, पूर्वोक्त इति । आधारशक्त्यादिनिरूपणाव्सरोक्त 

इत्यर्थः । ५९, अनेन तारिकायाः शब्दनत्रहमरूपत्वमुक्तं भवति । ६०. नारायणाख्यपुरुषोततमस्य 

मानसीं पूजां कतुं तदपमाह--सूर्यत्यादिना । ६५. द्विगडित्यादि । पडक्षरा्टक्षर- 
द्वादचाक्षरमन्नेरित्यथः । जित॑तया ; “ जितं ते पुण्डरीकाक्ष ' इत्यादिश्चकरूपमन्त्रणेत्यथेः } 

1 €. नगाा{ऽ 117८6 1८5 {07 0€ा€. 2 तद्धयाने ?. 

3 यया तत् ^. ए. 0. ^ युगानुसार ^. 0. 



भाषाभ्यामुत्थितं' तेजः शब्दश्रह्ममहोदधिः । 
मथ्यमानात्ततस्तस्मादभुत् सुक्तदयामृतम् ॥ ५२ ॥ 

पुरुषस्य हरेः सूक्तं मम सूक्तं तथैव च । 
अन्योन्यशक्तिसंप्रक्तमन्योन्यार्णपरिष्छृतप ॥ ५२ ॥ 

नारायणाषैमव्यक्तं पौरुषं सुक्तमिष्यते । 
अन्यन्मदाषकै सुक्तं श्रीसूक्तं यत् प्रचक्षते ॥५५॥ 

प्रणवाधथाः पुरा मन्त्राः प्च सम्यक् प्रद्चिताः । 
इदानीं णु संक्षेपात्तेषामाराधनक्रमम् ॥ ५५ ॥। 

अष्टादञ्ञ ऋचः प्रोक्ताः पौरुषे सृक्तसत्तमे । 
ताभिस्तु प्रणबाद्याभिर्भोगानष्टादज्ञोत्तमान्।। ५६ ॥। 

कूयादावाहनाद्यांश्च त एतेऽष्ादजश्च स्मृताः । 
अाबदिनासने स्य पाद्यमाचमनं तथा ॥ ५५ ॥ 

स्नानं च परिधानं च सोत्तरीयोपवीतकम् । 
गन्ध सुमनसो दीपो धूपश्च मधुपकेकः ।। ५८ ॥ 

प्रापणं सेन्दु ताम्बूलं पादयोः छुसुमाञ्जछिः । 
भत्माराधनदानं च यथेष्ठस्थानचिन्तनम् ॥ ७९॥ 

धटुभ्िशोऽध्यायः १७१ 

सर्वङक्षणसंपन्ना सबोधारमयी परा । 
निया संपूर्णषाड्गुण्या या विष्णोमूर्तिरुञ्ञ्बटा ॥ 

सैवेयं कथ्यते मूर्तिमौन््री मन्त्रश्चिदात्मकैः । 
स्वीकारयति तां मन्त्री देवं यत् स्वेन तेजसा ॥८१॥। 

तदावाहनमित्यक्तं मन्त्रविज्ञानपारगेः । 
स्वस्तित्ये स्वभ विन चेतनाचेतनं हरिः ॥ «२॥ 

अधितिष्ठति यद्विश्वमासनं तदनु क्रिया । 
ममनन्दमयी शक्तर्देक्त्वाप्यायते यया । ८२.॥ 

“सेवाघ्याचमनीयादिरूपेदयप्योदिचिन्तनम् । 
अम्मयाः सकला लोका जीवाश्चैब ऽतदाश्रयाः ॥ 

लच्छेषा “उभयेऽपीति द्योते पाश्दानतः । 
घोटा बिभञ्य रूपं स्वं तपेमामि सनातनम् ।८५॥ 

राब्दादयैः प्वभिभोवेरन्तश्वाप्यभिमानतः। 
समावेशितसद्धविभेगिः खांटकादिकैः ।। ८६॥। 

आराधयेजगन्नाथं सावधानेन चेवसा । 
दृष्टये जन्यते प्रीतिर्चषां" सारिका मता: ॥ 

७३. मम सूक्तमिति । श्रीतुक्तमित्यथः । ७४. नारायणः पुर्षसुक्तस्य ऋषिरित्यथः । 

-मदार्षकमिति । श्रीरहमृषिरितयथः। ७५. पञ्चति । तारानुताराषडक्षराष्टक्षद्रादशाक्षरा 
इत्यथः । ७९, प्रापणम् ; अन्नादिके नैवेद्यम् । इन्दुः ; घनसारः । ८२. आवाहयति 

स्वीकारयति मन्त्रतनूमिति योगिका्थः । ८४, सैवेति । आनन्दमयी शक्तिरेवेतय्थः । 
अम्मयाः; अपां परिणामभूताः ; ८‹ अप एव॒ ससर्जाद ', इति सर्वखेकानां वदुपा- 
दानकतोक्तेः । तदाश्रयाः ; अद्धिरजीवनधारिणः । जीवानामप्परिणामत्वाभावात् तदाश्रयतोक्तिः । 

८५५. राब्दादिरूपेणाहमेव भगवन्तमाराधयामीत्यथेः । ८७, भोगान् सांटृष्टिकाभ्यवहारिक- 

1 मथित 8. ° स्वादु ?. ° तन्मन्ती 8. ¢. 

4 ¶1€ 11116 धाता 81 9] 33. द्ट्लृभ ?. 210 1. ५५ 01» चिदानन्दमयी शक्ति 04016 
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6 उमयोः प्रीतिः ^+. 
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६४२ 

शुभा कूपोल्वणास्ते च दीपप्रवहणादयः । 
भोगाः शुभकराः शश्त्तपयन्ति रसै ये ॥ ८८ ॥ 

प्रापणचमनीयाद्यास्ते स्युराभ्यवह् रकाः । 
४सुख। रम्य म्रदुस्पशोः स्परे तपेयन्यजप ८९ 

भोगाः सांस्पर्िकस्ते स्युः पाद्याप्यांसनपूर्वकाः । 
गन्धाः सांस्पर्तिके केचित् केचिद।भ्यवहारिके ॥ 

निविष्टा अनिखद्याः स्युरन्याः पाकजगन्धिनः । 
सतुतिवादित्रगीताद्या भोगाः शब्दमया हि ये ॥ 

देन्याञ्जलिपुटाद्याश्च ते स्मृता आभिमानिकाः । 
इत्थं चतुर्विधेभोगिः शाखेन वर्मना ॥ ९२॥ 

ऋग्भिः सप्रणवाद्यामिस्तोषयेत पुरुषोत्तमम् । 
मन्त्रान्ते भोगनि्देशः प्रीतिश्च तदनन्तरम ।॥ ९३॥ 

ओंकृयर्चमथोच्चायं प्रणवादीनि पञ्च च । 
आवाहयामि खश््मीशं परमात्मानमव्ययम् ।। ५४।। 

आतिष्ठतामिमां मृतिं मदनुग्रहकाम्यया । 
श्रिया साध जगन्नाथो दिन्यो नारायणः पुमान ॥ 

इव्यञ्जलिप्रसूनस्धं स्वमूतांववताय च । 
प्रणम्य स्वागतं प्रा क्षामयेदनया धिया ।॥ ५६॥ 

प्रणम्य भगवन् पश्चादासनेनाचयामि च । 
उक्त्वा मन्त्रानथोञ्चायं त्रिनिर्दिहयेदमित्यतः ५५५ 

ल्त्मीतन्त्रम् 

पश्चात् सनाम निर्दिहय प्रीतिं पश्यात् समाचरेत् । 
प्रीयतां भगवान् पश्चाद्रासुदेवस्ततः परम् ॥ ९८॥ 

अध्य निःस्रावयेद्धेद्यामयं भोगविधिक्रमः। 
आसनाघ्य)दि भोगेषु यथालिङ्गं विनिर्दिरोत्॥। 

आद्ययावाहनं क्ुर्यादासनं च दितीयया । 
अध्य तृतीयया देयं मृध्न्योपः करुघुमोद्रताः।१००॥ 

पाद्यं देयं चतुथ्यां तु पच्चम्याचमनीयकम् । 
षष्ठथा स्नानविधिः कायः सप्तम्या परिधानकम ॥ 

अष्टम्योत्तरवासश्च नवम्या गन्धलेपनम् । 
दडम्या स्रगलकाराः एकादरया तु दीपकः ।(५०२॥ 

दादकया सुरभिधूपः परया मधुपककः। 
प्रापणं तु चतुदेदय। पञ्वदरयानुवासनम।। १०३॥ 

प्ोड्या तु नमस्कारः परया कुसुमाञ्जलिः । 
अष्टादश्या प्रदानं च समाराधनकर्मणः ।॥ १०४॥। 

स्नानवासःप्रदीपेषु दद्यदाचमनक्रियाम् । 
पुरस्तादर्हणं काय मधुपर्कान्नदानतः | {०५ ॥। 

^तपेणाचमने पश्चात् प्रणवद्वितयेन तु । 
इत्थं स्नानादि भोगेषु देराकाख्यपेक्षया ॥ १८६॥। 

कया द्राजवद।चारं तत्तन्मन्त्रेण साधकः । 
सकल्पश्च प्रदान च प्रीतिश्चेति त्रयं त्रयम्।।१८५ 

सास्परदिकाभिमानिकमेदेन चतुधा विभज्य व्णयति--दृष्टयेवेत्यादिना । ९४, प्रणवा- 

दीनि पञ्चति। तारानुतारिकाषरक्षराष्टक्षरदादयाक्षरमन्रनित्यथः। ९६. स्वमूर्तौ ; 
स्वपरिकल्मितायां मूर्तौ । ९८. सनामेति । इदमिदमिदं पा्यमित्यादिरीत्या मेगनामनिदंश- 
पर्यकमित्यथः । १००. पुरुषसृक्तक्रसचां भोगप्रदाने विनियागमाह--आ्येत्यादिना । 

१०३. अनुवासनं नाम भोजनानन्तरदेयं सुगन्धि ताम्बृखादि । १०५. अर्हणम् ; 

1 सुखरम्य ‰. : अनुलोमाः 0. 
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घटृत्रिशोऽध्यायः १४३ 

कुयौत् सर्वेषु भोगेषु देशकाखाद्यपेश्चया ! 
समाहितोऽञ्जछि कृत्वा तत ओं भगवन्निति ॥। 

आसनेनाच॑ यिष्यामीत्युक्त्वा दद्यादथासनम् । 
मन्त्रमुश्ायं निर्दिहइयेदिदमासनमिदयतः । १०९॥ 

ओम प्रीयतां भगवान् वासुदेव इति चत्रवन् । 
अषघ्यादिजलमादाय स्थापयेहेवसंनिधो ।॥ ११०८ ॥ 

आभिरष्याभिरित्येवमाभिः पाद्याभिरिलयपि । 
आभिराचमनीयाभिरहेणीयाभिरित्यपि ।॥ १११॥ 

तपैणीयामिरद्धिश्च स्नानीयाभिरितीटराम् । 
प्रीतिसंकल्पयोव।च्यमिमा अध्या इतीटशम।।११२ 

वाच्यं प्रदनवेखायां यथालिङ्गमिति क्रमः । 
अध्य,दिकस्पनं चाग्रे बहिय।गे विधास्यते ।।१९१३॥ 

इति करगादिभिः षडमिर्देवदेवं जनादंनम् । 
प्चमिवां चतुर्भिव। त्रिभिद्रेभ्यामथापि वा ॥११५॥ 

एकेन वा समाराध्य दृशकालखानुक्कुखुतः । 
मयेव पूनितं ध्यात्वा देवदेवं जनादेनम ॥ ११५॥ 

चन्द्रोदय इवाम्भोधि सवाङ्गपरिन्रंहितम् । 
अनिर्देदयामनोपम्यामनन्तां भाविनीं सदा॥११६।। 

आमोदमिव पुष्पस्थं दीपस्थामिव च प्रभाम् 
"विनिष्कषटुमङक्यां मामनन्यां पुरुषोत्तमात् ॥ 
भावयन् विधिवन्मन्त्री ख्ययागन मां यजेत् । 
तारिकाविधिमन्विष्य तया मां तारिकां यजेत् ॥ 

अथ मेघादिवोद्यन्तीं विद्युतं पुरुषोत्तमात् । 
समुदन्तं तदिच्छातो विभाव्य मनसा सुधीः 

वामोत्सङ्गेः निषण्णां मां देवदेवस्य चिन्तयेत् । 
पेकभ्यमावयोज्ञात्वा स्वभावं च सुशीतलम।।१२०॥ 

ऋग्भ्यां हिरण्यपुवाभ्यां प्रपद्येत जनादेनम् । 
सान्त्वयेश्च पराभ्यां तां मां तावदप्रथक्कृताम्।।१२१॥ 

पद्मया च प्रपदरेत प्रसन्नां भावयन् धिया । 
ज्ञात्वा पूर्वोक्तसामथ्यं तारिकाया यथार्थतः ॥ 

मुद्रासमन्वितो मन्त्रो य अवाहनसंक्ितः । 
पूरकेण सुरेखान मनसा समुदीरयन ।! १२३॥ 

मामथाबाहयेदेवाद॒त्सङ्गे परमात्मनः । 
प्रसन्नवदनां शश्वत् सर्व॑टश्षणरधिताम् ।। १२४॥ 

पद्मगभनिभां कान्तामसितायतखोचनाम् । 
स्फुरत्कटककेयूरह।रकरण्डलमण्डिताम् ॥ १२५॥ 

गम्भीरनाभि त्रिवरीविभूषिततनूदराम् । 
सुककैरादढोन्तङ्कपीनवृत्तघनस्तनीम ॥ १२६॥ 
चरद्विरेफपटलटसमक्रान्ताखकावलिम् । 
अरक्ताधरबिम्बां च वंलमुक्ताफटद्विजाम।।१२५५।। 

अधेचन्द्रखखाटसराजमानटलाटिकाम् । 
सर्वलक्षणसंपन्ना कृष्णक्ुञ्ितमूधेजाम ॥ १२८ ॥ 

वरदां पङ्कजकरां पद्ममाखाविभूषिताम् । 
विष्णुवामभुजश्िष्टा तदं सस्थकराम्बुजाप्।(१२९॥ 

अपोरनम् । १११. आभिर्ष्याभिरि्यादनामद्धिरिति विरोप्यमुत्तरवाक्यादनुषञ्चनीयम् । 

११४. सक्, दपः, धूपः, मधुपैः, प्रापणम् ; अनुवासनमिति षड्भिसत्यथेः । ११६. 
अनोपम्यामिति । अनुपमःमित्यथः । उपमेवोपम्यम् । स्वरथ प्यजूप्रत्ययः । ११७. विनि- 
पवष्म् ; विनिष्करमयितुमित्यथः । १२०. एकध्यम् ; एकविधत्वम् । १२१. तऋगभ्यामिति । 
हिरण्यवर्णाम् , तां म आवहेति द्वाभ्यामियर्थः । १२७, द्विजाः दन्ताः। १२८. ख्छरिका 

1 विनिन्कर्त् &. 8. ¢. उत्सङ्ख 8. ¢. ४ नाभि 8. ए. 
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वामेन बाहून दिव्यां वहन्तीं पुष्पमञ्जरीम् । 
वरकाभयपाणि का पाङाङ्छुराकरा तु का ॥९२०॥ 

अधस्वस्क्किसंलीनां स्फुर-मोकिबिराजितम् । 
ध्यात्वा मां संमुखी छुयान्मन्त्रमूति सनातनीम् ॥ 

मूखमन्तरादिकेभूयो मन्त्रैः सर्वैश्च पूर्ववत् । 
"करन्यासं विना देहन्यासं मयि समाचरेत्॥१३२॥ 

पुष्पमध्य तथा दीपं धूपं माल्यं विलेपनम् । 
चेतस। स।दरेणैव पाद्यमाचमनं ततः ।। १३३ ॥ 

प्रणाममथवा्टाङ्ग जयजशब्दाश्च मानसान् । 
प्रदश्ञेयेत्ततो मुद्रा यास्ते पूर्व प्रदक्षिताः ॥ १३४ ॥ 

सखागतं तव पद्ाक्ि संनिधिं भज मेऽम्बुजे । 
गृहाण मानसीं पूजां यथा्थंपरिभाविताम्।१३५॥ 

न्ध्वानु्ञां ततो मत्तो मानसं यागमाचरेत् । 
संकत्पजनितेमागेः पवित्रैः पारमार्थिके: ॥ १३६॥। 

बाह्यपक्रियया उश्वत् परस्ताद्रद्यमाणया । 
मां यजेत सुनिष्णातो भोगे: सास्प च शादिके। १३ 
प्रापणान्तं विधायान्तेः कारिणं संस्मरेद् गुरुप । 
जीवन्तमथवातीतं तस्मे दद्यात्ततोऽ खिलम् ।।१३८॥ 
वित्तं संविभजेश्ेव प्रापणांशेन मन्त्रवित् । 
जीवतोऽप्यथवातीतान्यथार्थनेव चेतसा ॥ १२९॥ 

परिवारान् स्मरेत् सवान् वक्ष्यमाणान् विशेषतः । 
कारणे मयि संटीनान् धनास्थानिव भूरुहान् ॥ 

छ््मीतन्त्रम् 

^ ..-मन्त्रप्रयोगेण छयप्रक्रियया यजेत् । 
कुयोन्महानसे होसं मोक्षरक्ष्मीभरदं शमम् ।।१४१।। 

त्रगुणाधारमभ्यस्थे त्रिकोणे त्रिगुणेऽनले । 
ध्यानाररणि तु निर्मथ्य चिदभ्निमबताये च ॥१४२॥ 

संस्कारः संस्कृतं कृत्वा वक्ष्यमाणधिया सुधीः । 
त्रिखक्षणाधारगते वैष्णवे जातवेदसि ॥ १४३ ॥ 

-०२,२.,-,-०-,-,, ~. "रेकायाः परिखतम् । 
ब्रह्म हविगरहीत्वाथ ब्रह्मरन्ध्रेण संविदोत् ॥ १४४।। 

ततो वह्किग्रह॑ गत्वा सपि: ऽसंस्कृय शाखः । 
कुर्वीत सकलं कृं तेनाञ्येन यथाविधि ॥ १४५॥ 

ततो होमावसनि तत्संकसल्पः कम॑ मानसम् । 
संन्यसेन्मयि भावेन वक्ष्यमाणधिया सुधीः ।१४६॥ 

यः ऋरमोऽमिहितो, बाद्ये स सर्वो मानसेऽत्र तु । 
अवधानेन वा कार्यो मन्मयेद्रेव्यसंचयेः।। १४७॥ 

सर्वोपिसगैडामनः सोऽयं सवंफटप्रदः । 
कथितो मानसो यागः कायै अदेहपातनात्।।१५४८॥ 

भथ द्रव्याणि सवोणि मन्मयीकृत्य यन्नः । 
"बाह्योत्थवासन.्ान्त्य बह्ययागमथाचरेत्॥।१५९॥। 

इत्येवमन्तर्यांगस्ते मदीयः शक्र वर्णितः । 
बहिय.गस्वरूपं तु तत्त्वतो मे निशामय ।। १५०॥ 

इति श्रीपाञ्नरात्रसारेऽ लक्ष्मीतन्त्रे अन्तर्यागप्रकाञ्चो नाम 
षट्र्रिशोऽध्यायः 

तिलकम् । अलंकार कन् । १३ १. स्वस्तिकम् आसनविदोषः । १४३, संस्करिरिति । 
वेप्णवीकरणप्रक्रिययेत्यर्थः । १४८. आदेहपातनादिति । अनेन पाञ्चकाटिकधर्म- 
निरतस्य परमेकान्तिनः प्रतिपुरुषं प्रत्यहं च भगवदाराधनमक्दयकर्तव्यं नित्यकरमयक्तं भबति । 

इति षटरिज्ञोऽध्यायः 

° तथा 8. 

6 बिशिनि 0. ६. 
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५ दतम् 8. £. 
8 भ्रीपश्चराघ्र ^; भीपाञ्चरने 
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बहिर्वेचादिदेशसद्न्यमद्ावनेक्षिते ¦ | 
भोगमूतेयदिभ्येऽहं बहियागस्तु स स्मृतः ॥ १॥ 

वासना द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरहेतुजा । 
निणैदवयान्तराः सवा मानसो याग उत्तमः ॥ २॥ 

बाह्यारयविराद्धथथ बाह्ययागो विधीयते । 
शाखरीयां क्षितिमास्थाय मण्डपे तत्र मण्डिते | २॥ 

ब्रह्मस्थाने विधायाथ वेदिं सर्वगुणान्विताम् । 
अष्हसतं तदधं वा तदधं वापि साधितम् ॥ ४॥ 

प्रागन्तं सुसितं सूत्रं वेदिमध्ये प्रसारयेत् । 
तस्मिन्नभयतः पार" मध्यतश्चाधंमध्ययोः ।॥ ५॥ 

विधाय त्रीणि विह्ानि पच्च शङ्कून् निखानयेत् 
अन्ययोख्िषु मध्येषु शङ्कोस्तत्र ह्यपान्ययोः ।।६॥ 

सूत्रमध्यं यतः प्राप्रं तत्र श्छ निधापयेत् । 
'्पाज्ञौ द्वौ प्रतिमुच्याथ मध्यचिहं समानयेत्।।५।। 

सव्ये चाप्यपसव्ये च तत्र चिहवे विधाय च । 
मध्यमे प्रतिमुच्य दवे सूत्रमध्यं समानयेत् ।॥ ८ ॥ 

चिहस्योपरि देदो चः क्रमात् सव्यापसव्ययोः । 
सूत्रमध्यं यतः प्राप्रं तत्र शङ्कु निधापयेत् ॥ ९॥ 

पूर्वस्मिन् प्रतिमुच्येकं पाड दक्षिणतोऽपरम् । 
कुयात् प्रदक्षिणं कोणं मध्यचिह्येऽनयोस्ततः।।१०॥ 

^देज्ञकोणं तथाः कुयात् प्रतिमुच्योत्तरत्र तु । ̀  
प्रतीच्यय।म्ययोरेवं प्रतीच्योदीच्ययोरपि ॥ ११॥ 

प्रतिमुच्य क्रमात् पाञ्च कुयात् कोणो तथा परौ । 
तत्षत्रखुटताये तु सूत्रयेत्तु चतुर्दिशम् ॥ १२॥ 

भक्ते षोडशधा क्षेत्रे चतुर्भि्मभ्यमेः पदेः । 
प्रागादिकैः प्रदेरोश्च विदधीत नवाम्बुजम्।। १३॥ 

मध्यमं कमटं कायेमष्टपत्रं यथा श्रणु । 
चतुधा भ्रामयेत् क्षेत्रं वजेयित्वाष्टमं° बहिः ॥१४॥ 

कर्णिका केसरं पत्रसंधिः पर्वेति च क्रमात् । 
चत्वायराप्रमाणानि यक्तोऽश्चो व्योम तद्रहिः ॥ 

तस्मिन् सूत्रा्टकं पद्मे दिग्विदिक्संस्थितं क्षिपेत् । 
सूत्राणामन्तरे भूयः क्षिपेत् सूत्रा्टकं तथा ॥ १६॥ 

१, मद्धाबनेकषितेरिति । मदातसना भावितैरियथः । भोगमूतैरिति । भोगोपकरणै- 
रित्यथः । ३. आशयः; वासना । ब्रहमस्थाने ; ब्रह्ममावनाभाविते इत्यथः । १३. भक्ते ; 

1 उभयपाश्च च 8. 7. 

+ एदं 8; एन्द्रं ¢. 
19 

5 ततः 8. 
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6 अष्टकं ^^. ¢^, 
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पद्मसंधिस्थसूत्रेण दिक्क्रमेण दलाष्टकम् । 
सहजाः" सुचिता रेखा व्योमरेखागणाः स्मृताः ॥। 

पदयान्तराणामष्टानामेवमेव विधा भवेत् । 
एवं पुरवरं रम्यं "नवपद्मसुखक्षणम् ।। १८ ॥ 

बहिदरीरयुतं कायं कोणञ्लोभादिसंयुतम् । 
चतुर्वर्णयुतं कार्यं क्णिकादिविभक्तये ॥ १९॥ 

पौष्पे वा प्रस्तरे वासे सुसिते वाथ धूपिते । 
अहते गन्धयुक्तेऽथ स्थण्डिले बोपलेपिते ॥ २०॥। 

भ्यजन् कायेवदान्मन्त्री नवपदं विचिन्तयेत् । 
कुयाथाध्यानमागैस्थां प्रतिमां शास्रदशषेनात ॥ 

सौवर्णे +राजतादये वा दृढे कालादि विते । 
४आराधयेद् घटे पूरणे द्रा क्षीरेण वारिणा ।॥।२२॥। 

प्ररास्तपष्टवाक्रान्ते वस्पटदिसंयुते । 
विभाघ्य नवपदं तु पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ।। २३॥। 

घटे पुरे तथाच।यां यद्वा मन्त्री क्रमाद्यजेत् । 
सर्वलोकमयं सर्वं गीवोणाश्रयमृत्तमम् । २४॥ 

सवीधारमयं ध्यायेन्नवपद्यं पुरोत्तमभ । 
°तारिकाख्यानमःशब्देरच्यमध्यादिना ततः ॥ 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

ततः पात्रचतुष्कं तु हेमादिद्रव्यनिर्मितम् । 
पूताम्बु पूणं गन्धसखग्रननीषधिक्रुडोदकैः ।। २६ ॥ 

वेद्यामचापुरःस्थायां न्यसेत् कोणचतुष्कके । 
ग्यातवीयादिबहथन्ते कमादेवं प्रकस्पयेत्।। २७॥ 

अष्यमाचमनीयं च पाद्यं स्नानीयमेव च | 
कस्पयेत् क्रमशो मन्त्री मन्त्रानेतानुदीरयन् ।।२८॥ 

तारं च कल्पयामीति मध्ये संज्ञाः स्युरञ्जसा । 
अनेकाथ च तत्राघ्य कस्प्यं पात्रेऽथ मध्यतः ॥ 

सिद्धार्थकास्तिखा दृव; सयवाः सिततण्ड्टाः । 
तोयक्षीरफटोपेता अष्येद्रव्यमुदाहतम् ॥ ३० ॥ 

पात्रं तारिकयापूरयं सुधासंदोहदेहया । 
तस्मिन्निष्कटसंस्थने मन्त्रचक्रं विचिन्तयेत् | 

निष्कटं मध्यमाघ्यं तु पूज्य पुष्पादिना पुरा । 
भावनीयं च तत् सम्यगम्रीषोममयात्मना ॥ ३२॥ 

एष प्रथमसंस्कारो द्वितीयमवधारय । 
प्रचण्डकिरणत्रातेभास्करीयेदहे त्त॒ तत् ॥ ३३ ॥ 

निवांपयेत्ततो दग्धं शीतपूर्णेन्दुररिमिभिः । 
्रह्मानन्दामृताम्भोधिकट्योखेः परयेत्त तत् ॥ २४॥ 

विभाजित इत्यथः । १९. कर्णिकादीत्यादिपदेन केसरपत्रसन्धिपवांणि गृह्यन्ते । २०, 
मण्डलमिव पुष्परस्तरादिकमपि पूजास्थानतया ग्राह्यम् । २६. पूर्वम्यादिनेुक्तं विरदयति 
--तत इति । २७, न्यसेदिति । अर््यादिपात्रतरेनेति रोषः । यातवीयादीति । नैत्॑घ्याद्या- 
मरेयान्तकोणेप्वित्यथः । २९. ओं अर्यं परिकल्पयामीत्यादिक्रमेणेति भावः । अनेकाथमिति। 
सब्थतोयमिति तस्य सांप्रदायिकी प्रसिद्धिः । ३२. पूज्य ; पूजयिता । मावनीयम् ; 
ध्येयम् । ३३. द्वितीयमिति । दाहन्ाकनादिरूपं वक््यमाणमित्यथेः । दहेदिति । शोषण- 
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अमिमन्त्रय तु मुख्येस्तन्मनुभिस्तारिकादिमिः। 
ततो जलमुपादाय न्यसेत् पात्रान्तरेषु तु ॥ ३५ ॥ 

प्रतिस्मपि वा कुयोदीरक्षं संस्कृतिक्रमम् । 
आप्यायनं च पात्रणां भ्रीति चास्मात् समाचरेत् ॥ 

मुद्रा कामदुघा कायां सोरभेयी स्वमन्त्रतः । 
सुरभि दिमञ्चैाभां निराधारपदे स्थिताम् ।॥ २३५॥ 

ध्यात्वा तत्सनसंकाशां मुद्रां तां परिदश्चेयेत् । 
कराभ्यां गन्धदिग्धाभ्यां सावधानेन चतसा।२३८॥ 

अष्येपात्राम्भसा प्रोक्ष्य मण्डरं मण्डपं तथा । 
यागद्रव्याण्यशेषाणि ताडयेदसख्नमन्त्रतः ।। ३९ ॥ 

मूलेना्मावयेत् पश्चात्तत् सवे भोगतां व्रजेत् । 
ततो विष्णुँ नमस्छय तदङ्कस्थां च पङ्कजम् ॥ 

अर्चयेन्मूखमन्त्रेण "ह्यामुक्तक्सुमादिभिः। 
अष्यैपात्रमथादाय पुष्पं धूपं विलेपनम् ॥ ४१॥ 

दीपं नेवेद्यमप्येवं द्वारयागं ततश्चरेत् । 
उदुम्बरस्य मूले तु बहि द्रोरस्य मध्यतः ॥ ४२ ॥ 

भूमिष्ठ क्षेत्रपालं तु यजेद्धधानादिसंयुतम् । 
नीख्जीमूतसंकाञं दण्डहस्तं महातनुम् ॥। ४२ ॥। 

मुष्टिकृद्रामहस्तेन ध्येयः क्षतरेधरः सदा । 
मुद्रा च दञैनीयात्र परेष्वेवं विधिः क्रमात्।। ४४॥ 

द्वारोपरि स्थितां खक्ष्मीमूर्वसंस्थ उदुम्बरे । 
पङ्कैरुहकरां लक्ष्मी पद्मोपरिगतां यजेत् ॥ ४५ 

दक्षिणोत्तरज्ञाखाभ्यां मूले चण्डप्रचण्डकौ । 
तंदरञ्रयं च विजयं बाष्ये द्वारस्य चान्तरे ।। ४६ 

चण्डाया विजयान्ताश्चः सर्वे श्ेयाश्चतुभुजाः । 
गदाचक्रधराभ्चैव शङ्कहस्ता महाबलाः ।। ४७ ॥ 

तजेयन्तो ह्यभक्ताश्च दोषाणां ध्वसनोदयताः । 
इत्थं ध्येयाः समभ्यच्यै दशशेनीयाश्च मुप्रिकाः।।४८॥। 

शाखाद्रयस्य मध्ये तु वामदक्षिणतः क्रमात् । 
गङ्घां च यमुनां चैव पूजयेत्तदनन्तरम् ।॥ ४९॥ 

हस्ताभ्यां दधती कुम्भं ऽतीर्थेन परिपूरितम् । 
नवयोवनट।वण्या ग्चेतरूपा स्मितानना ॥ ५० ॥ 

गङ्घा ध्येया प्रसन्ना च पूर्णचन्द्रनिभानना। 
तादृशी नीखजीमूतसंनिभा यमुना नदी ॥ ५१॥ 

तेनैव क्रमयोगेन द्वारस्याभ्यन्तरे" स्थितौ । 
निधीक्चौ शङ्कपद्माख्यावष्येपुष्पादिमियजेत्।।५२॥ 

निधीक्चो भावनीयो तो निधिभाण्डोपरिस्थितो । 
स्थूलोदरौ च पिङ्गाक्ष द्विभुजो भगवन्मयो ।५३॥। 

कृत्वैवं ्वारयागं तु ततः पुष्पं च संमुखम् । 
अङ्गुष्ठतजेनीमध्यात्रितयेनासख्मन्त्रतः । ५४ ॥ 

मुक्तौघ ए. 

पूर्वकं दहेदिति संमदायः । ३५. तत इति । संस्छृततोयपू्णात् पात्रादित्यथः । ३६. 
प्रतिस्वमिति । प्रव्येकमर््यादिपात्रमिव्य्थः । ३९. अख्रिति । ओं वी्यायास्राय फडिति 

त्रणेत्य्थः । ४०. मूलेन ; मूरमन््ेणेतयर्थः । ४१. आमुक्तेति । अग्रथितैः विररै- 

रित्यर्थः । ४२. उद्म्बरराब्दो द्वारस्योरध्वाधःप्देशनिक्षिप्तदारवर्बतेते । ४३. शेत्रपार- 

रूपमाह- नीठेति । ४५, रक्ष्मीपूजोच्यते-- द्वारोपरीति । ४६. शाखा द्वारस्य 
पाश्वदारुखण्डः । ४८. अभक्तान् । देवाभक्तानित्यथः । ४९, शाखाद्वयस्य ; 

द्रारपाश्वदारुखण्डद्रयस्य । ५०, गङ्गायमुनयोः रूपमुच्यते--हस्ताभ्यामित्यादिना । 

2 विजयाद्याश्च ए. £. 3 तीर्थोद 8. ¢. अनन्तरे, 



१४८ 

आदाय चामिमन्त्रयाथ चक्रं तदुपरि स्मरेत् । 
निरितारं ज्वर प्रव्दनलाश्चनि ॥ ५५ ॥ 

क्षयकृद्विघ्रजाखानां न्यसेद्यागगृहान्तरे । 
दक्षिणां तजेनीं कुयात् सम्यगृरध्वमुखीं ततः ।५६।। 

रिखामन्त्रेण संयक्तां विदयुद्विखसितप्रभाम् । 
स्मृत्वा भ्रामयमाणस्तां संविरोद्यागमन्द्रिम्।॥५५॥ 

अच्यपात्राम्भसाख्रेण प्रोक्षयेत् स्वकमासनम् । 
तस्मिन्नाधारडक्लयादि मान््रमासनमचयेत्।।५८॥। 

तां तां प्रदशेयेन्मुद्रां यत्र यत्रचयाचया। 
तत्रोपविश्य देवेङामर्चयेद्धूदये स्थितम् ॥ ५९ ॥। 

लक्ष्मीनारायणाख्यं तद्धद्रतं परमं महः । 
दापयमनपायं तद्यापयेन्नत्रयोद्रेयोः ।। ६० ॥ 

सर्य तद्धावमापाद्य परयेन्निश्वरुखोचनः । 
मण्डपे वेदिकायां वा यत्र वा यष्टुमिच्छति ॥। 

धर््यपुष्पादिभिः पूज्यमाधारादिकम।सनम् । 
धमोदिकान् यजेत् पश्चात्तत्तदहिग्भागगोचरान् ॥। 

५६५०५१०८ न॑न ततो भावासनावधि । 
उपयुपरि योगेन ध्यात्वा पुष्पादिनाचयेत् ॥ ६२॥ 

"मण्डलस्थस्य देवस्य दक्षिणे मण्डलोपरि । 
कृतादियुगपयन्ते वायोरीडावधि क्रमात् ।॥। ६४ ॥ 

विभज्य सप्रधा क्षेत्रमादो गणपति यजेत् । 
पद्मासनोपविष्टं तत्केसरे तु दलेऽम्बुजेः॥ ६५५ ॥ 

टक््मीतन्त्रम् 

दधानं चोर्ध्वबाहभ्यामक्षसुत्रेपररथौ । 
बरदाभयमुद्रे च पुर्वहस्तद्येन तु ॥ ६६॥। 

कितु भमुद्रा विचिन्त्येवं वरदाभयदहस्तयोः । 
तजेन्यङ्गुषछठसंसगाद् व्याख्यामुद्रासमाकृतिः ॥। 

पीनं रम्बोदरं स्थूलमेकर् गजाननम् । 
केसरेष्वङ्गषट्कं च षट्सु पद्मस्य विन्यसेत् ॥। 

स्वमन्त्रेणाचेयन्मुद्रां बद्धा पुष्पादिना सुधीः! 
ततो वागीश्वरीं देवीं स्वमन्त्रेणाचेयेत्सुधीः ।। ६९॥ 

सूर्यन्दु वहिबिम्बस्थसितपङ्केरुहासनाम् । 
सर्वोपाधिविनिमुक्तामपि साकारतां गताम् ७०॥। 

शक्ति शब्दात्मिका साश्चान्मदीयां प्रथमोद्रताम्, । 
दिनेत्रां द्विभुजां श्वेतां शह्पङ्जधारिणीम् ॥५१॥ 

स्फ़रतपीयूषकलयोखसदसाभरणाम्बराम् । 
ततो गुरं तद्गुरं च खोकसिद्धाकृती च तो ।। ५२॥ 

छोकसिद्धाकृतिं पश्चात् तद् गुरं परमेष्ठिनम् । 
ततः पितृगणः पूज्यो ह्यमूर्तः पिण्डसंनिभः।।५३॥। 

आदिसिद्धान् यजेत् पश्चाद्धगवद्धयानतत्परान् । 
रान्तान् निमीिताक्चांश्च श्चभाङ्गास्तेजसाधिकान्।। 

अनुज्ञां प्राप्य तेभ्यश्च छब्धानुज्ञो यथाक्रमम् । 
आवाह्य मां यजेत् पश्चाहेवदेवाङ्संस्थिताम्॥ 
येन येन प्रकारेण तं तं णु सुरेश्वर ॥ ५५॥ 

इति शश्रीपाक्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे बाह्ययागप्रकाञ्चो नाम 
सप्रत्रिरोऽध्यायः 

६०. यापयेत् । गमयेदित्यर्थः । ७५, अनुज्ञां प्राप्येति । गुरुपरमगु्वादीनामनुज्ञा प्राप्ता 
मनुसंधायेत्यथः । 

1 2. €, 0701६ 115 1176. 

+ प्रथमोद्धवाम् ?. 
2 केसरेषु दल्म्बरजे 8. 
° श्रीपञ्चराच्र ^ ; श्रीपाश्चरा्े 8. 

इति सप्तनिकशोऽध्यायः 

3 मुद्रान्वितं चिन्त्यं ^. 8. 



अष व्रिशो भ््याय 

श्रोः- 

एको नारायणो देवः पूर्णषाडगुण्यविग्रहः । 
तस्याहं परमा शक्तरेकाहंता सनातनी । १॥ 

साधकानुग्रहाथाय साहं साकारतां गता । 
अङ्कस्था देवदेवस्य यथा पूज्ये" तथा श्णु । २॥ 

प्राप्यानुज्ञां गणे्ादेहटतस्थामावाहयेत्ततः । 
भावयेत् परमात्मानमन्तयागामिपूजितमः।। ३॥ 

पूणंस्तिमितषाडगुण्यं मया श्रक्टयाभिपूरितम् । 
तारकं, *तत् त्रिरुच्चाये तारिकां तु त्रिरञ्चरेत्॥ ४।। 

आवाहयेत् ततो मन्त्रं पुंलिङ्गं समुदीरयन् । 
पुरुषं पुण्डरीकाक्षं पीनोदारचतुभजम ।॥ ५॥ 

'उच्चरन् परमं मन्त्रं रेचकेन उने: उनेः । 
अम्रीषोमद्रयान्तःस्थवत्म॑ना नासिकोदरात् ॥ ६ ॥ 

दिव्यशक्तिसमावासं रक्ष्मीडमवतारयेत् । 
अनाहतात् पदादयद्रा सवतः समतां गतप ॥ ७ ॥ 

निगतं तु स्मरेहेवं विदयुत्पुञ्चमिवाम्बुदात् । 
सपुष्पाञ्जलिमध्यस्थं भावासनगतं न्यसेत्॥ ८ ॥ 

संनिधि संनिरोधं च संस्तम्भ स्थापनं तथा । 
कुर्वन् मुद्राचतुष्कं तु मनसा सम्यगाचरेत् ॥ ९॥ 

उत्तानौ संहतौ पाणी ृत्वाङराषठदयेन तु । 
स्वां स्वां कनिष्ठिकां मृज्यात् संनिधीकरणं तु तत्॥ 

अनामयोर्मध्यमयोः कुयोदुन्माजेनं तथा । 
संस्तम्भसंनिरोधो च दी कृतौ भवतस्तदा ॥११॥ 

कृत्वा चतसभिमुष्टिमङ्गुलीभिः करद्वये । 
तियक् च संमुखीकृलय न्यसेन्मुष्टद्रयोपरि ॥ १२॥ 

अङ्ग्ठद्वितयं शक्र संस्थापनमिदं भवेत् । 
एवंभूतो भवत्येवं तारादि मन्त्रमुश्चरन् ॥ १३॥ 

कारे पाद्याघ्येदानान्तमुस्थितं भावयेद्धरिम् । 
स्नानाभरणवसखस्रग्दानेऽठंकरणे तथा ॥ १४॥ 

अन्यत्र भोगयागेषु तत्तद्वोगानुकूखतः । 
स्मरेच्छास्रीयसंस्थानं सानुकम्पं सुसंमुखम्।। 

क्पे तु विग्रहे पने तथारूपोऽवतिष्ठते । 
भोगेषु दीयमानेषु शक्तियां मन्मयी परा ॥ १६ 

५. पुरिङ्गं॑मन्नरमिति । प्रणवमित्यथेः। ७. अनाहतं हृदयस्थं द्वादशदर 
पद्मम् । ९. संनिध्यादीनां मुद्रा अनन्तरमेव वक्ष्यन्ते । १४. कालमिति । काटे 

इत्यथः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । १५, सानुकम्पं युसंमुखमिति च हरिविदोषणम् । 

1 पूज्या . 
५तु 

° यागादिपूजितम् 8. ^. 

५ उच्चरेत् ^. ए. 0. 
3 शक्त्यादिपूजितम् 8. ©. 
6 तदा ¢.; ततः 7. 



१५ 

तत्रस्थां तां स्मरेत् साक्षादाददानो हरियेथा । 
'अआहूतस्य ततः साष्य पुष्पाणां पूर्णमञ्जलिम् ॥ 

विक्षिप्याधोमुखेनैव पाणियुग्मेन मूधेनि । 
तारेण तारया द्वाभ्यां श्नमसा चाचेयेत् कमात् । 

पुष्पाघ्यधूपलेपेस्तुः मूखमन्त्रादिभिः क्रमात् । 
संक्षेपं विस्तरं चपि यथाकाटं समाचरेत् ॥१९ 

शक्ति तदङ्गसंपूण। निराकारामनूपमम् | 
तारया पूजयेत् पश्चात्तत्तङ्गेषु देवताः ॥ २० ॥ 

भस्रभूषणङाक्त्यायाः स्वे: स्वेमन्त्ेः समचैयेन् । 
अयं यागो टयो नाम महान् सवा्थसिद्धिदः ॥ 

ततो भगवतो विष्णोः शक्तिसंपूर्णविग्रहात् । 
सवंरक्तिमर्यीं दिव्यामेकां परमभास्वराम ॥ २२॥ 

षाडगुण्यविग्रहां देवीमनिर्देशयामनूपमाम । 
सर्वत्र सर्वदा विष्णोः सर्वथेवानपायिनीम् ॥२३॥। 

कृपया साधकाथाय स्वयं साकारतां गताम । 
अविहायेव* तं देवमाकारं प्रथगेयुषीम् । २५॥ 

उक्तक्रमेण मां पूवे मन्त्रेणावाहयेत् सुधीः । 
आवाहनविधो प्रोक्तं क्रमं सवे समाचरन् ।॥ २५॥ 

वमोत्सङ्गे निषण्णां च विष्णोमां भावयेत् प्रियाम। 
भावनीयं च मदं पूर्वमेव निदितम् ॥ २६॥ 

१तस्यां ख्यप्रकारेण मयि सवं यजेत् क्रमात् । 
ततो विनिःसृतं मत्तः स्मरेच्छक्यादिकं क्रमात् ॥ 

उवाखयाः सुप्रदीप्रायाः स्फुलिङ्गनिचय यथा । 
भोगस्थाने यथेकेकं विन्यसेत्तत्तथा श्रणु ॥ २८ ॥ 

रष्ष्मीतन्त्म् 

मध्यान्जकर्णिकामध्ये भावासनगतो स्मरेत् । 
पुरुषं पुण्डरीकाक्षं तदङ्कस्था च पङ्कजम् । २५॥ 

प्ाच्याब्जकर्णिकामध्ये क्ष्मीदेदाद्विनिगेताम् । 
दिभुजां भावयेहक्ष्मी हिनेत्रां चारुकुण्डलम्।।३०॥ 

शेतमाल्याम्बरधरां हारकेयूरभूषिताम् । 
सवंलक्षणसंपन्नां पीनोन्नतपयोधराम ॥ ३१॥ 

प्रचुद्धोत्पखविस्तीर्णटोचनां सुस्मिताननाम । 
चटद्िरेफपटखरमणीयाटकाबणिम्९ ॥ ३२॥ 

लसहटाटतिलकामारक्ताधरपहवाम् । 
कृष्णकछुञ्ितकेां च वंशमक्ताफर्द्विजम् ॥ ३३॥ 

पद्मासनोपविष्टं च पाशाङ्छुराकरद्यीम् । 
पद्मगर्भोपमाकारां संमुखीमावयोः स्मरेत् ।॥ ३४॥ 

स्मरेदक्षिणभागाव्जकर्णिकोदरमध्यगम् । 
वेषभूषादिभिस्तुल्यां लक्ष्म्याः कुन्दनिभां तु वा ॥ 

कीति मद्रपनिष्करान्तां सर्वकीतिंमयीं पराम । 
आवयोः पश्चिमान्जस्थकर्णिकासनसंस्थिताम् ।३६॥। 

मद्रपनिःसृतां ध्यायेत्ताटङीमरुणां जयाम । 
स्मरेदुत्तरपद्मस्थकर्णिकोदरमध्यगाम् ।। ३५ ॥। 

मायां मदरपनिष्कान्ता ताटरीमरुणा तु वा । 
अआन्रेये हृदयं पद्मे हिरो यातुसरोरुहे ॥ ३८ ॥। 

शिखां तु वायवीयाग्जे वम चेानपङ्कजे । 
मधभ्यपद्मपुरःपत्रे नेत्रमस्रं तु कोणके ।। ३९ ॥ 

नेत्रस्य पुरतो देवं वासुदेवं विचिन्तयेत् । 
मध्यदश्षिणदिक्पत्रे स्मरेत् संकर्षणं प्रभुम ॥ ४०॥। 

१७, आहतस्येति। सांनिध्यं प्रापितस्येत्य्थः। १९. लेपः चन्दना्नुरेपः । २०, अनुपमाम् ; 

1 अभूतस्य . 
५ अविभान्त्येव ^. 

= मनसा 8. 

5 अस्यां 8. 

9 लेपधूपेस्तु 8. ¢. 
6 वलीभ 3. 



अष्तिरहोऽध्यायः १५१ 

स्मरेन्मभ्यसरोजस्य प्रद्ुन्नं पश्चिमे दले । 
निरुद्धमुदक्संस्थे कोणपत्रयुगद्रये । ४१॥ 

अख्स्य पृष्ठतो नागान् स्मरेत् पीयुषवष्मेणः' । 
ग्गुल्गु्टुं च गुरुण्यं च मदनं शशकं तथा ।। ४२॥। 

५सुधाफुम्भकरान् शङ्ककुन्दगौरांश्चत्रदान् । 
लश््मीकमल्पत्रेषु सर्वतः कोस्तुभं न्यसेत् ॥ ४३ ॥। 

हृतपङ्कजदलेष्वेवं वनमालां निवेशयेत् । 
कीर्तिपङ्कजपत्रेषु भूषापदां निवेङायेत ॥ ४४ ॥ 

जयापदङ्कजपत्रेषु भवम पद्मदलेषु च । 
पदषु विन्यसेदेवं पद्मपत्रचतुष्टये ।। ४५ ॥। 

शिरःपङ्कजपत्रेषु °न्यसेदङ्कुटामुत्तमम । 
न्यसेद् द्रारचतुष्काग्रे गरुडं पततां वरम । ४६॥। 

नागान्न वा तत आत्मीयद्वारग्रेषु नियोजयेत् । 
ूर्वद्वरभुवि न्यस्येत् पद्महस्तां बलाकिकाम्। ४७॥। 

श्रेतां कमटपत्राभीं प्रसन्नां वामनाकृतिम् । 
णद्वारतस्तद्रन्नीटां तु बनमालिकाम ॥ ४८ ॥ 

पश्चिमद्वारमध्ये तु रक्तवणां विभीषिकाम् । 
उदीच्यद्वारमध्ये तु शंकरी मधुदीधितिम् | ४९॥। 

प्रागादीञ्चानपयन्ते बहिद्धोरप्रदे शतः । 
इन्द्रादीन् संस्मरेदष्टो खोकपाखान् सवाहनान् ॥ 

अत उर्ध्व च नागे ब्रह्माणं च विचिन्तयेत् | 
तद्रहिश्च तदल्नाणि वजादीनि विचिन्तयेत् ॥। 

सोमङोकरदिडमध्ये खस्थितं संस्मरेत् प्रभुम् । 
विष्वक्सेनमुदाराङ्गमायान्तं गगनान्तरात् ॥ ५२॥ 

अनुक्तानामिदानीं मे ध्यानं णु पुरंदर । 
अमृतात्मानमशाङ्ग पुण्डरीकायतेक्षणम् ॥। ५३ ॥। 

ठाङ्कचक्रगद पद्मधरं श्रीवत्सवक्षसम् । 
पीताम्बरं चतुबोहं वासुदेवं विचिन्तयेत् ॥ ५४॥। 

तुषारनिचयाकारं नीखवस्रे चतुभुजम् । 
स्मरेत् संकषणं सीरसोनन्दकधरं परम् ॥ ५५ ॥। 

वरदाभयहस्तं च निमम्रोद्धरणक्षमम् । 
प्रद्युम्नं संस्मरेद्रक्तं रक्तवाससमीश्चरम ॥ ५६ ॥ 

शाङ्ग शरांश्च बिभ्राणं वरदं चाभयप्रदम । 
संस्मरेदनिरुद्धं च पीतं विशदवाससम् ॥ ५५ ॥ 

खड्गखेटकहस्तं च वराभयकरं परम् । 
आसीनाः सर्वं एवेते पुरुषाः पुष्करेक्षणा: ।५८॥ 

परयन्तो दिशामीश्चानां मां च॒ च राश्चतम्। 
सिश्चन्तोऽमृतक्रुम्भेनीं हिमञैटनिभा गजाः ॥ 

सितशोणितवणाङ्गं हवस चतुभुजम् । 
पदमासनोपविष्ं च पद्मशाङ्ककरङ्कितम् ।। ६० ॥! 

हन्मुद्राखेकृतकरं वामेनाभयदं सदा । 
सिताभरणवख्राट्यं कपृरालिप्रविग्रहम् ।॥ ६१॥ 

आवयोः संमुखासीनं हन्मन्रं संस्मरेद् बुधः । 
वन्धुजीवोपमं रक्तं पद्मचक्रधरं परम् ।॥। ६२ ॥ 

काकाठिक्नलरयामं पद्मकोमोदकीधरम् । 
दक्षिणेनात्ममुद्राह्ये परेणाभयदायिनम् ॥ ६३ ॥ 

रिप्रं मृगमदेनेव पुष्पाद्ेरसितेययुतम् । 
आवयोः संमुखासीनं कवचं संस्मरेत् प्रभुम् ६४॥ 

अनुपमामि्यर्थः । ४२. गुल्गुल्वादयः नागानां संज्ञाः । ५५. सोनन्दकः कामपारुस्य गदा । 

६३. काक इव, अछिरिव, कज्जर्मिव च इ्यामः ; तमित्यथः । अथवा काकाछिः अत्यन्त- 

1 वर्षिणः ^. 
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° गुगगुह्धं ^. 
6 पन्न 8. 



टक्ष्मीतन्त्रम् 

हरि द्रारुणसंकाक्चं गदापद्मधरं क्रमात् । 
स्वमुद्राकरणव्यम्रपूवंभागकरद्वयम् ॥ &५॥ 

'सौवणीम्बरभूषाटथं प्रख्यानरुविक्रमम् । 
आवयोः संमुखासीनं स्मरेदसखरं महोदयमम् ।। ६६॥। 

नारीवां संस्मरेदेतान् हदादीन् साधकोत्तमः । 
उक्तभूषणवेषाव्याः स्वानुरूपानुरेपनाः ।। ६५ ॥ 

इत्युक्तं ध्यानमङ्गानां सवंपापहरं शुभम् । 
कौस्तुभं दि भुजं ध्यायेत सदसराकेसमप्रभम॥ ६८॥। 

प्रदीप्रवेषभूषाढ्यं स्वमुद्रां दधतं हदि । 
पद्ववर्णकरृतां कान्तां वनमालां श्ुभेक्षणाम ।। ६९॥ 

प्रोटस्रीसटसीं मुद्रां दधतीं हस्तयोटयोः। 
पद्मं पद्ममुखं ध्यायेत् प्रसन्नं चन्द्रसंनिभम॥ ५०॥ 

द्विभुजं चारुसवाङ्गं कराभ्यां मुद्रिकां दधत् । 
नवदृवाङ्कुरश्यामं पादो पन्नगाननमः ।॥ ५१९ ॥। 

हिमुजं याम्यहस्तेन सा मुद्रां दधतं परम । 
तथा वरदहस्तं च भीमरूपं भयावहम ॥ ५२॥ 

संस्मरेदङ्कुरा तीक्ष्णं दीघेनासं भयानकम् । 
याम्येन दधतं मुद्रां पाणिना सव्यतो वरम ।।५२॥ 

प्रसिद्धा खोकपाखास्ते वेषाकृतिविभूषणेः। 
नराकृतीनि शखाणि चिहयुक्तानि मूधेनि ॥ ५४॥। 

शङ्खचक्रधरो ध्येयो विष्वक्सेनश्चतुभौजः। 
साश्षाष्टिष्णुसमो मुद्राव्याप्रतोऽन्यकरदये ॥ ५५॥ 

दाराम्रस्थं ततो ध्यायेद्ररुडं भीमलोचनम् । 
रक्ततुण्डं महाघोणं तप्रचामीकरप्रभम् ॥ ७६ ॥ 

प्रथुदषटं गृध्रवक्त्रं पक्षमण्डखमण्डितम् । 
इति ते परिवाराणा ध्यानमुक्तं समासतः ॥ ७७ ॥। 

आवयोः स्थूख्योरूर्धवे स्मरेत् सूक्ष्मां तु तारिकाम्। 
दाप्यं बिश्तीं सृक्ष्मां रुक््याटशक्ष्यामिवानघाम् ॥ 

तदूर्ध्व तु परां तारां पृणंषाड्गुण्यचिन्मयीम् । 
दापदयमावयोर्दिव्यं तत्परं पारमेश्वरम् ।। ७९ ॥ 

सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम् । 
ब्दा भासयत् स्वेन तेजसा निलयमुद्यता॥ ८०॥ 

प्रतिबिम्बमिवैतस्मिन् मन््रचक्रमदोषतः। 
एवं करमोत्रमाकारेस्तारिकां विततां पराम् ॥ ८१॥ 

भावेन तत्त्वतो बुद्धा ५थ।न्थ।स -समर्चयेत् । 
आदितः सकटखावासावच॑येन्नो भियनघौ | ८२॥ 

अष्यदिप्रापणन्तेन भोगजलिन मन्त्रवित् । 
शक्यादि विष्वक्सेनन्तं परिवारं ततोऽ्च॑येत् ॥ 

स्वादौ गरुडं देवीश्चवतस्रो द्रारपालिकाः । 
भोगयागक्रमेणायंः न्यासस्ते शक्र दर्तः । 
यावन्तो यादा ये च भोगास्तास्त्वं निबोध मे। 

इति शश्रीपा्वरात्रसःरे खक््मीतन्त्रे बहियोगप्रकाशो 
नामात्रिंशोऽध्यायः 

कृष्णवणैः काकविद्रोषः । ६९. वनमालमिति । ध्यायेदिति रोषः । ७२. याम्यहस्तेन । 

दक्षिणदस्तेनेत्यथः । ७४, द्रारपाठिकाः बराकिकादयः पूवं 9७, ४८, ४९ शछकेषुक्ताः । 

इत्यष्टनिश्षोऽध्यायः 
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एकोनचतवारिदो ऽध्यायः 

श्रीः दन्तकाष्ठ च बदनप्रक्षाखचमनाम्बुनी । 
श्रणु भोगान् सुरान दत्तेसतुष्यामि येरहम् । गन्धतेरं च चूण च शािगोधूमसंभवम ॥ ७ 
येषु मे वितता शक्तिभोग्यभोगाय तिष्ठते ॥ १॥ दरिदराचणसंमि 
॥ कफिरभन्व भ्रमीषत्पद्मकभावितय । 

यथारक्यनुरूपेण तत्तदवोगोपकस्पने । उदर्तना्थं तदनु स्नानार्थ खछिसंयतम ॥ ८ 
दिव्यक्तिपरमेदेसतर्विचित्रः स्तयानतां गतेः ॥ २॥  चनदमिभितं ऊपनाथम 
सपू | उष्णाम्बु चन्दनं चनं  ठेपना । 

णमीश्वराहं तद्धावनीयमरोषतः । घृतं गव्यं मध्वेक्षवरसं तथा ॥ ९॥ 
मृद्रास्तरणसंस्तीणमादावासनमुत्तमम् ।॥ ३॥ #ि 

सुगन्धामख्कामिश्च खोधतोयं ततः परम । अध्य पाद्यं मधूपकंस्तथेवाचमनीयकम् । र बयं 
प्रणामपूर्वकं पश्चादात्मात्मीयनिवेदनम् ॥ ४ ॥ रक्तचन्दनतोयं च रजनीवारि चोत्तमम् ।। १०॥ 

अनुज्ञाप्य ततः पश्चात् स्नानासनमनुत्तमम् । प्रन्थिपर्णीपयः पश्चात् (1 | 
पादपीठमथाघ्यं च ततः पादयप्रतिग्रहः ॥ ५ ॥ प्रिय्गुजटिलसिद्धा ॥ ९९ ॥। 

पाद्याम्बु पादुके स्नानशारी मात्रा च श्ाणिका । पुष्पपत्रफटाम्भांसि बीजगन्धोदके तथा । 
द्पणं गन्धतोयं च पाणिप्रक्षाटनार्थकम् । ६॥ हेमरलसरित्ती्ंकेवलाम्बूनि च क्रमात् | १२॥ 

१, तिष्ठते ; स्वारायं प्रकादायन्ती तिष्ठतीत्यथः । प्रकारानार्थे तङ् । ३. भोग- 
विदरोषा उच्यन्ते--मृद्वित्यादिना । भगवदाराधने षडासनानि; यथा-मन््रासनम् , 
स्नानासनम्, अलरंकारासनम्, मोज्यासनम्, पुनर्मन््रासनम्, पर्यङ्कासनं चेति । तत्र प्रथमं 
मन्नासनमत्रोच्यते । ४, तस्मिन्नासने सम्पणीयानाह-अष्यैमित्यादिना । आत्मात्मीयनि- 
वेदनप्रकारमाह पाद्मे (४-३-१००)--“* दासोऽहं ते जगन्नाथ सपुत्रादिपसिमिहः । प्रष्यं प्रराधि 
कतेव्ये मां नियुङ्क्ष्व हिते सदा ॥ ” इति । ५. द्वितीयं सञानासनमत्र । अत्र मन्त्रः 

सात्वते (६-२६)-““ स्फुटीकृतं मया देव विदं सलानपरे तयि । सपादपीटं परमं 
शुभं सखानासनं महत् । आसादयाश्चु सरानाथं मदनुग्रहकाम्यया ॥ ' इति । ६, मात्रा च 
शार्किति । अक्षताग्रशयुभ्रवणेशारितण्डुल्पू्णपात्रमत्र मात्रापदाथेः । तथा च पादय 
(४-६-३६)--““ शालितण्डुलमात्रया ” इति । एतच्च मात्रादानमाराधनमध्यापतितवेकल्यपरि- 

हाराय । ८, खकः मृगमदादिवासनावासितं षनीभूतगन्धतैरकिटकम् । ९. चन्द्रः घनसारः | 
५0 



१५४ 

स्नानीयाभ्बुसमेतानि देयान्यम्बून्यमूनि तु । 
अ्घ्यपात्रात्तथैवाघ्य स्नानानामन्तरान्तरा ॥ १३॥ 

दद्यान् सपुष्पतोयेन क्षालनं चान्तरान्तरा । 
स्नानरिष्टाम्बुसंपु्ण "हरिद्राञालिसंभरतम ॥ १४॥ 

खगादिसंय॒तं कुम्भं हस्ते कृत्वापरत्र तु । 
सिद्धारथेधूपवत् पात्रं भ्रामयित्वा तु मूधेनि।। १५।। 

बहिः क्षिपेत्ततो दद्यात् युधोते चाङ्गडाटिके । 
केडोदकापकष।्थमम्बरं देहवारिहत् ।॥ १६॥ 

अन्तरीयोत्तरीये रे सुधोते वाससी शमे । 
भाविते गन्धधूपेन दद्याद् भद्रासनं ततः ॥ १७॥ 

शोधयेत् पूर्णफुम्भेस्तु खष्टुतं भावयेद्धरिम । 
अलकारासनं पश्चाहेयं मद्वास्तरोल्बणम ।। १८ ॥ 

तत्र स्व प्रदातव्यमध्यपाद्यादि पूर्ववत् । 
भ्विवेचनं च केडानां कङ्कतेन प्रशोधनम् | १५॥ 

रीर्षण्यास्ताः सुमनसस्ततदचूडोपकल्पनम् । 
चन्दनाः सुगन्धाश्च व्यजनं शोषणार्थकम्।।२०॥ 

मछुटाया अलंकाराः प्रदेयाः परमाद्भुताः । 
खजो ननाविधाकाराः साच्िकेः कुसुमिता: ॥ 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

पुष्पाञ्जलिः पदद्रनद्रे प्राकारः सुमनश्चयेः । 
गन्धद्रव्यसुशीतेन ह्यञ्जनेनाञ्जनं दशोः । २२॥ 

तथेवालम्भनं चापि कखटतिखकं तथा ! 
आदरो विमो ष्टः परितश्च समीक्षणम् ।। २३॥। 

प्रदीपश्च प्रधूपश्च वाहनं चेतनेतरत् । 
सतुतिमङ्गखगीतानि चृत्तवादित्रदशेनम् ॥ २४ ॥ 

मारश्च रल्संपूणां भोगच्छिद्रप्पूरणाः । 
बुद्धथा विरचितास्तास्ता राजराजोचिताः क्रियाः।। 

अटकारासनस्थाय त्वेते भोगा हि मन्मयाः । 
अथ भोज्यासनं देयमघ्यपाद्यादिकं तथा ॥ २६॥ 

यजेत मधुपर्केण भ्यथा तदवधारय । 
पयसो मधुनो दध्र संयोगो मधुपकंकः ॥। २७ ॥। 

पात्रे पुरः प्रतिष्ठाप्य मधुपर्केण पूरितम् । 
अरणं € १. 

अर्हणं तपेणं चाघ्यात् प्रथक् पात्रहये भवेत्।।२८॥ 

'अहणेनाचनं पूव ततश्च मधुपकेकप् । 
तर्पणं तपैणीयाभिस्ततो निष्पंसनं करे । २५॥ 

देयमाचमनं पश्चान्मत्रा गोमाधुपर्किकी । 
यष्टव्यमन्नयज्ञेन साङ्गेन मधुपकेवन् ॥ ३० ॥ 

१४, स्नपनानन्तरं नराजनमुच्यते--स्नानशिष्ेति । १५. हस्ते ; वामहस्तं । अपरत्र ; 

दक्षिणहस्ते । १७, भद्रासनम् ; स्नानम् । १८. खप्टतम् ; द्रादय्ान्तसितम् । तृतीय- 
मल्कारासनमाह -- -अरुकारेति । १९. कङ्कतं केरप्रसाधनी । २४, चेतनेतरत् वाहनमिति । 

स॒वणादिनिरमितं दस्स्यश्चादि । २६, मन्मया इत्यनेनाध्यायादावुक्तो विषयः स्मायेते । तुरीयं 
मोज्यासनमुपवर्ण्यते- -अयेति । २७, मधुपकरमाट- पयस इति । २९, अहेणमपोशनम् । 

तपणम् ; पानीयती्थम् । निप्पसनम् ; हस्तेद्ररतनम्। ३ ०, पुनः मधुपकदानसंम।वितवेकल्यपरि- 

1 हृद्धिाग्रन्थि 8. 
« यथावत् 8. £. 

2 निवेदानं ‰\. 
5 अ्हेणं चार्चनं 8. 

+ चन्दनाद्यास्तु ^. 8. 



एकोनचत्वाररिदोऽध्यायः १५५ 

"प्रदेया अन्नयज्ञाथ मात्राः शाल्यन्ननिर्मिताः । 
सकपूरं च ताम्बूट प्रदेयमलुवासनम् ।। ३६ ॥ 

ततश्च विश्चमार्थाय विमानं परमाद्धतम । 
प्रदेयं तत्र दातव्यं सर्व॑मध्योदि पूर्ववत् ।॥। ३२॥ 

जपं समाचरेत् पश्चादलक्ष्यमितरेजनेः । 
मन्त्रसंस्करृतया सम्यक् शुभया ह्यक्षमाख्या ।{३२॥ 

प्राकृतस्त्वङ्गुखीभिस्तु पर्वभिस्तु दशोत्तरः। 
शतोत्तरादिसं ख्यसतु विज्ञेयो ह्यक्षमाख्या ॥ ३४॥। 

वाचिकः क्षुद्रकमा्थमुपाडः सिद्धिकर्मणि । 
मानसो मोक्षटश्ष्मीदो ध्यानात्मा सर्वसिद्धिकृत् ॥ 

अक्षमाटा तथा कायां न दरया प्राकरतेथथा । 
अक्षास्थिमात्रा मणय उत्तमाः परिकीतिंताः।। ३६॥ 

धात्रीफटास्िसदञा मध्यमाः परिकीर्तिताः । 
"अधमा बदरास्थ्याभाः श्रष्ठमष्रशतात्मकम् ॥२५॥। 

| 

तदथं मध्यमं प्रोक्तं तद्धमधमं स्मृतम् । 
सौवण (~ ~~ । ष ॥ 

सोवण द्रव्यसिद्धथय पुष्टयर्थे पितवृकमणि ॥ ३८॥ 

राजतं ताम्ररूपं तु मेधावीयजयाप्रये । 
तरापुषं यक्षिणीसिद्धो सेसं रश्नःपिराचयोः ॥ 

वेताख्साधनाथं तु रीतिजं कास्यजं तु तत् । 
अक्षसूत्रं परिज्ञेयं नागपन्नगसाधने ॥ ४० ॥ 

अयसं श्षुद्रकमार्थमिति धातुमयो मणिः । 
आयुर रोग्यभूयर्थः सर्वो मणिमयो मणिः ॥ 

मोक्षाय शान्तये चैव स्फाटिको मणिरुच्यते । 
सोभाग्ये बेदरमः कायैः सौत्रः कार्यस्तु मुक्तये ॥ 

शान्तये मुक्तये पुष्ये तुखसीमूखजो मणिः । 
सवंसिद्धिम्रदः पाद्मो मणिः शाङ्कः श्रिये मतः ॥ 

आयुःप्रजायस्चोदः स्यान्मोक्तिको मणिरत्तमः। 
आदद्यादेकमेतेषां श्ुभकाले गुणाधिके ॥ ४४ ॥ 

अस्रेण गन्धतोयेन क्ाटयेत्तदनन्तरम । 
शाणकापांसजोणानां कृत्वा सूत्रं नवं दृढम् ॥ 

त्रिगुणं त्रिगुणीकृय चतुधा वा यथा टढम् । 
क्षाटयित्वाखतोयेन तेनेव प्रथयेन्मणीन् ॥ ४६ ॥। 

अनूनानधिकास्तुस्यानचलखान् ्रथितान्तरान् । 
इष्संख्यामणिग्रोतसूत्रान्तद्धितयोपमम् ।। 
मणि प्रकस्पयेन्मेरुमश्चमाखाविधिसू्वयम् ।। ४५॥ 

इति शश्रीपा्छरात्रसारे क्ष्मीतन्त्रे बहियोगप्रकाञ्लोऽ 

नामेकोनचत्वारिरोऽध्यायः 

हाराय गवा मात्रादानमत्रोच्यते । ३ १. पञ्चमे मन्तरासने समपणीयानि ताम्बूखदीनि । 
३२. षष्ठं पयङ्कासनमुच्यते-- ततश्चेति । ३३. जपसंख्यागणनोपकरणेष्वक्षमाख प्रशस्ता । 
३५. जपविदोषो वाचिकादिः। ३८. अक्षमाखामणिविरोषानाद-सौव्णमित्यादिना । 
४०, रीतिः पित्तल्खोहविरोषः । ४२, सौत्रः ; तन्तुनिर्मितः । ४७, मेरुः जपसूत्रमधान- 
ग्रन्थिस्थो बहन्मणिविशोषः । 

इत्येकोनचत्वारिशोऽध्यायः 

1 ए. ¢. 7. 0101{ पणा 11165 7101 1616. 

५ 23. 01115 {0 11165 {{07)1 1616. 

“ अथवा ‰. 

5 श्रीपञ्चरान्र ^. : श्रीपाश्चराप्रे 2. 
3 वृद्धघर्थः ^. 
6 बहिर्यागो «^. 



चल।रिदो९०५।०; 

शक्ः- 

नमस्ते वारिसंभूते नमस्ते पद्मसंभवे । 
प्रकारमक्षमालायाः प्रतिष्ठाया वदम्बुजे ॥ १॥ 

श्रीः-- 
साधितामक्षमाटं तु स्थापयेद्धाजने श्ये । 
पूजयित्वाष्यपुष्पाेस्तस्याः शुद्धि समाचरेत् ॥२॥ 

अखेण दग्ध्वा निवाप्य वर्मणाप्याययेच्छ्रिया । 
परमामतरूपिण्या तां मालां भावयेत्ततः ॥ ३॥ 

चतुभूजामनोपम्यां मन्मयीं मामिवापराम् । 
वरदाभयहस्ता च बद्धाञ्जछिकरद्वयाम् ।॥। ४॥ 

ब्रह्महाराम्बुजन्मस्थां देवीं ध्यायेच्छिखोपमाम् । 
तां परां वेष्णवीं शक्ति मन्मयीं मद भेदिनीम् ।॥५॥। 

दवादज्ान्ते विचिन्त्याथ क्रमाद्धधायेद्धदम्बुजे । 
हृत्पद्मादुत्थितां भूयो ब्रह्मरन्ध्राद्िनिगताम ॥ ६ ॥ 

शनैः शनेरुलसन्तीं मालास्थां तां विचिन्तयेत् । 
अङ्गोपाङ्गक्रमोपेतां' स्थूलसुक्ष्मपरारिमिकाम् ॥ ७॥ 

मां ध्यायेत् तारिकाकारां तत्र शक्तौ सुरेश्वर । 
मणीन् सत्रं तथा मालां मालस्थां वैष्णवीमपि।।८॥ 

२, साधिताम्; निर्मिताम् । 
मन्त्रेण | 

रिखा वदहिशिखा । 

1 क्रियोपेतां ^. २. 
उ पुष्पाणां ^. 8. ¢^. 

भावयेत् ; वक्ष्यमाणरूपेण ध्यायेत् । 
६, द्वादशान्ते ; मूध्चं॑ उपरि द्वादशाङ्गुरुपरिमितस्थाने । 

एकार्णवीकृतं स्वः मायां ध्यायेत् सुरेश्वर । 
मया दत्तां विभाव्येनां संस्कृतामक्षमाणिकाम्।।९॥। 

जपं समाचरेत् पश्चात् पू्ोक्तिन विधानतः । 
अनुन्मिषत् परं सुक्ष्म स्थूख्मात्मानमेव च ॥ १०॥ 

लक्ष्मीनारायणाकारं पड्वकं भावयेदिदम् । 
तुयातीतं तथा तुय सुषुप्निस्प्रजागराः ॥। ११॥। 

अवस्थाप्कं तद्वत् तत्कवैकरणादिकम् । 
कूतरन्मेषं तथा तत्स्थं करणं बाह्यकं तथा ॥ १२॥ 

मन्त्राक्षरं तथा स्थूलं सवं तत्तन्मय स्मरेत् । 
हपुण्डरीकमध्यस्थां मन्मुखाम्भोजनिःसताम् ।। 

स्मरेच्छब्दमयीं शक्त वैष्णवीं मदभेदिनीम् । 
तस्या विनिगतां ध्यायेन्मातृकां मन्त्रमातरम् ॥। 

मन्मर्यी संस्मरेन्माटां जप्यमन्त्रमयीं ततः । 
खतायामिव पुष्पाणिः मन्त्रान् वै तत्र संस्मरेत् ॥। 

स्फुरणं मणिसंस्पल ह्यं च तदलयय । 
भावयन् मन्त्रनाथस्य जपं छुयाद्विचक्षणः ।॥ १६॥ 

4हद्भास्वरूपसंसूतिबहिरन्तःकमोत्करमात् । 
इति स्मरन् जपेदेकवारं तत्कोटि संमितम् ॥ १५॥ 

र, निवांप्य ; विश्योष्य । श्रिया ; श्री 

५. ब्रह्मद्वारं ब्ह्मरन्धास्यनाडी । 

४ कृतां सर्वा ¢. 
५ सुद्त् 44. 8.; हृद्धाखस्पसस्यूति ?. 
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जपं समाप्य विधिवन्न्यस्येन्मयि जप॑ कृतम् । 
शक्ति तां मन्मुखान्तःस्थां जपषशूपां विचिन्तयेत् ॥ 

दीपे धूपे तथार्घ्ये च घण्टानादं समाचरेत् । 
आवाहने तथार्घ्ये च नैवेद्ये मघुपर्कके ।। १९॥ 

प्रीणने च प्रयुञ्जीत घण्टानादं विचक्षणः । 
न विना पूजया चाल्या तां विना पूजयेन्न च ॥। 

कायेसिद्धिमभीष्सद्धिरिह चामुत्र चोभयोः । 
सा हि घण्टाभिधा शक्तिवागीश्ा च सरस्वती ॥ 

वाचि मन्त्राः स्थिताः सर्वे वाच्यं मन्त्रेषु चाखिलम् । 
एतस्यां चाल्यमानायां मन्त्रा वत्सा इव द्रतम् ॥ 

काङ्क्षमाणाः समायान्ति ता घण्टां मन्त्रमातरम् । 
अधो्ुखं तु ब्रह्माण्डं ध्यायेल्ोकक्ुखाफुटम् ।।२२॥ 

नारं तस्यासदूध्े तु वृत्तं पदं स्मरदधः । 
शुभं शेतं कर्णिककेसरान्वितम् । २४ ॥ 

तन्मध्ये चिन्तयेदेवीं घण्टामष्टमुजाम्विताम् । 
मुख्यहस्तचतुष्केण पाशशङ्काम्बुजाज्कुशान्।।२५॥। 

परबाहुचतुष्केण दधतीमक्षसूत्रकम् । 
विज्ञानपुस्तकं सम्यगभयं च वरं तथा ॥ २६॥ 

पद्मासनामम्बुजा्षीं पद्मगभसमत्विषम् । 
पद्ममाखाधरां पीतसितवस्रानुलेपनाम् ।। २७॥ 

मन्त्रौघमुद्विरन्तीं च ब्रह्मादिपरिसंस्तुताम् । 
तारिकामुश्वरन् दीधः" युग्मां संचाटयेदिमाम् ॥ 

अनया पूजयन् मन्त्री मन्त्रसिद्धि निगच्छति । 
ततो गुरून् समानीय मन्मयान् वापि वैष्णवान् ॥ 

प्रदद्यात् प्रापणाधं तु तेभ्यो मन्मन््रमुश्चरन् । 
अथ बहविगतां सम्यगम्रीषोममर्यी पराम् ॥ ३०॥ 

तपेयेन्मां सुरेशान यथावदबधारय । 
तत उत्तरदिग्भागे देवागारद्रहिस्तु वा ॥ ३१॥ 

भूभागे लक्षणोपेते कुण्डं कुयात् सलक्षणम् । 
चतुरश्रं समं यद्वा पद्माकरं मनोहरम्? ॥ ३२॥। 

शताधेहोमसंख्यायां कुण्डं स्याद् द्वादशाङ्गुलम् । 
अष्टोत्तररतेऽरलनिसमं हस्तं सहसरके ॥ ३३ ॥ 

अयुताख्ये द्विहस्तं च खश्षहोमे चतुष्करम् । 
कोटिहोमेऽग्रहस्तं स्याच्छास्रतः कारयेश्च तत्।।३४॥। 

त्रिकोणमपि वा कुयाोद्धोमछुण्डं त्रिमेखलम् । 
उद्धूय तारया पूव त्रिस्तया प्रोक्षयेदधुवम । ३५ ॥ 

शोषणं दाहनं प्रवं तारया सम्यगाचरेत् । 
आधारश्क्लयाद्यारभ्य पूञ्यं भावासनावधि ।३६॥। 

तत्र नारायणाख्यां वै शक्ते तेजोमयीं पराम् । 
मन्मयीममरताकारां सवातिरायरूपिणीम् ।। ३७ ॥ 

सर्वश्क्तिसमूहस्थां सर्ववस्त्वन्तरस्थिताम् । 
अवतार्य हदम्भोजात् सष्िमर्गण शश्वतीम्॥३८॥ 

तारिकास्फुरणाकारामवतीयं हदम्बुजात् । 
रेचकेन विनिक्षिप्य क्रुण्डमध्याम्बुजान्तरे ॥ ३९॥ 

३ ०. वहिसंत्थणसुच्यते--अयेत्यादिना । ३३. होमसंख्यानुगुण्येन कुण्डवि्तृतिर्च्यते-- 

शतार्धत्यादिना । ३५, तया ; तारया । ३६. भावासनं पूर्वैमाधारदाक्तिप्रकरणोक्तम् । 

1 दीर्घा ^. 2 मनोरमम् ए. 
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संपूज्य गन्धपुष्पाचैः पद्ममुद्रां प्रदश्ये च । 
ध्यायेदतुमतीं शक्ते सुस्नातामहताम्बराम् ॥ ४०॥ 

ध्यायेत् सवात्मिकां शक्ते तामेव त्वधरारणिम । 
उत्तरं चारणि ध्यायेत् सर्वतेजोमयं हरिम ॥ ४१॥ 

मध्रीयात् तारया सम्यक् तथा चेवानुतारया । 
उत्पन्नं तारयादायः कृशानुं शक्तसंभवम्।। ४२॥। 

गअभिगृह्याङ्गुलीमिस्तु सस्छुयौद्रेष्णवाख्यया । 
चूडां च तारया कुयादन्नप्राहानपूर्वकम् ॥ ४३ ॥ 

उपनीय ततो वहं तारया चानुतारया । 
ततः स्वाहास्वधाभ्यां तु देवीभ्यां ज तवेदसः।(४४।। 

पाणिग्रहणकं कयात् तारया त्वनुतारया । 
सर्व ध्यानमयं काय जातनामादिकमं तन् । ४८५॥ 

लोहपाषाणमण्युर्थवहो का्यैवशात् कृते । 
लौकिके वापि संस्कारं निपेकादि समाचरेन्।!४६॥। 

आधाय तेजसे पात्रे मृन्मयेऽभिनवे तु वा । 
देवीसहायं स्वाहेञ्चं तारयेवार्च॑येत् सुधीः । ४५ ॥। 

पूरणेनोपसंदय स्वात्मन्युपञमं नयेत् । 

क्रमादानन्दङक्तया तं संहारेण तु योजयेत् ।॥८॥ 

सृष्िमर्गेण तं भूयोऽप्यवताये पदान् पदम् । 
कुण्डमध्याम्बुजान्तःस्थां त(रया भुवमनयत्।४९॥ 

वहि स्वाहास्वधेल्ानमम्रीषोममयं यजेत् । 
समिद्धस्तिसभिस्तारामुचवरन्नेकयेकया ॥ ५० ॥ 

शाली तिलाक्षतैः पश्चान् तत आञ्याहूतित्रयम । 
उच्चायै तारिकां पूव बोधयेति द्विरुखरेत् ॥ ५५१॥ 

ख्त्मीतन्त्रम् 

तत्रस्थो बुध्यते वहर्यथावश्च हुतः" स्वयम् । 
पयैप्रिकरणं काय तारयेवाद्रपाणिना । ५२॥ 

स्तृणीयात् तारया दमैख्रधा तरेधा चतुर्दिशम् । 
उदग्भागेऽम्ि्ुण्डस्य स्तृणीयादभेसंचयम्।। ५२॥ 

प्रणीतप्रोक्षणीपात्रे द्वीभ्मो सक्छवौ तथा । 
आज्यस्थारीं पवित्रे च सर्व तत्र निधापयत्।। ५४॥। 

प्रणीतां तारय।पूयं गन्धयुक्तेन वारिणा । 
पवित्राभ्यां त्रिरुत्पूय मां ध्यायेत् तारया श्रियम् ॥ 

वहेरुदक् प्रतिष्ठाप्य प्रोक्षणीं परयेच्िया । 
तामुत्पूय ततः प्रोक्ष्य यागोपकरणं समम् ॥ ५६ ॥ 

अगज्यपात्रं समादाय तस्मिन्नाञ्यं निधाय च । 
बरह्म स्पिःसमुद्रोत्थं तद्धथात्वाप्रेरुदग्गतम | ५५॥।। 

तरया समभिञ्वपस्य दभां्रे विनिधाय च। 
(~. पयग्रिक्रति (~ तया पुनरभिञ्वाल्य पयभ्रिद्रतिमाचरेत ॥ ५८ ॥ 

वहेः पश्चात् प्रतिष्ठाप्य पविच्रद्रितयेन तन् । 
उतपूय तारयाम्मो तन पवित्रह्ितयं क्षिपेत् ॥ ५९ ॥ 

परिदध्यात् परिधिभि्ज्ञयोग्येश्वतुर्दिंडाम । 
अग्रिशवदिशोः स्थाप्य कुण्डमध्ये समिदूदरयम् ॥ 

तत इध्मं समाधाय रष्कं प्चदशात्मकम् । 
तारया परिपिच्याभ्निं सखक्खवौः परितापयेत्।।६६॥ 

निग्रञ्य तारया पश्चा्तो प्रोक्ष्याथ सरुचा तया । 
वायोरमरिदि्चं यावद्यातोः शर्वदिशावधि ॥ ६२ ॥ 

ऽधारया सरावयेद्रह्ो मध्ये दद्यात् खुवाहतिम् । 
अष्टोत्तररातं वापि तदध वा तदधेकम् ॥ ६३॥ 

४०, ध्यायेदित्यादिना अ्रवष्णवीकरणमुच्यते । ४३, अभिगृह्य ; संवृत्य । अनपरारानेति 

1 आघाय ^. 28. 0. 

५ यो यथा यस्य सः ^. 8. 03. 
° अभिगृह्य ^. 
? स्रुवौ तु 0. 

° आदाय ^. 

6 धारा आसरावयेत् ^ 
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स्वेणाञ्याहतीदेधात् स्वाहान्तां तारिकां गरणन् । 
अयं योग्यो भवेट्रहिभेगबद्धव्यवाहने ।॥ ६४ ॥ 

"आदध्यात् समिधः सप्र ततस्तारिकया सुधीः। 
यज्ञकाष्ठमयी राद ब्रह्मक्षत्रतरूद्धवाः ।। ६५ ॥। 

तारया समिधो दद्यात् काष्टरूपा दशापराः । 
मामेव भावयेन्मध्ये विष्णोर ङ्स्थितां पराम ।।६६॥। 

ब्रह्मानन्दमयाम्भोजकणिकास्थस्य वे विभोः | 
अङ्कस्थां भावयर्देलक्ष्मीं ता दद्यात्समिधोऽखिटाः।। 

ततः पुष्पमयीं दद्याद् धृषद्रव्यमयीं तथा । 
एतास्तु त्रिविधा देया हस्तेनैव मनी पिणा ।। ६८॥ 

मधुपकमयीं पश्चात् ख॑वेण जुहुयान् सुधीः । 
खच्यन्नं चतुरादाय सपिषापूयं पूववत् ॥ ६५ 1 

तयवन्नाहूति दद्यात स्वाहान्तां तारिकां गृणन् । 
सखवेणुञ्याहृतीः पूर्वसमित्संख्याः समाचरेत ५८ 

पुष्पाञ्जलि मुपादाय बवरह्स्थामचंयेद्धिया । 
निदययागो ममेतावानृध्वे काम्याहूतिं क्षिपेत।।५१। 

यदि कामयमानः स्यात् तत्तदिध्यनुरूपिणीम । 
तारया परि पिच्याम्नि प्रायधित्ताहृतिं क्षिपेत् ।(५२॥ 

दरावारं तारयेव क्षमस्वेति वदन् धिया । 
प्रणीतामुपसंद्य शुचिस्थाने निनीय च | ५३॥ 

प्रय परिधीन सचान `सर्सखावं समाचरेत । 
स्तरं प्रहटलय वही च घृतेनापूयं च सवम ॥ ५४ ॥ 

जातकर्मनामकरणयोरप्युपलक्षणम् । ६८ 

दध्यात् पूर्णाहुतिं दीधां सखाहान्तां तारिकां गृणन् । 
शक्लया समेतां तां तारां वहिस्थां मन्मयीं पराम् ॥ 

मां चप्यङ्कस्थितां “विष्णोनासिकासंधिमागतः। 
मरुच्छक्लया समाकृष्य हृत्पद्म विनिवेश्य च ।।७६। 

यागभूमिं समेलयाथ नवपद्मस्थया मया । 
एकीकरय मय न्यस्येदचास्थायां कृतिं तु ताम्।।५५। 

प्रगेव विभजेदन्नं प्रपणत् संप्रदानतः । 
तेनान्नेन यजेत सम्यग्विष्वक्सेनं चतुभुजप।५८॥। 

मण्डलन्तमुपानीय समाहूयाम्बरान्तरात् | 
नवाम्रपत्रसरृशं पिङ्गशूरमश्चुलोचनम ॥ ५९॥ 

पीतवखं चतुदष्टं स्वमुद्राद्ितयान्वितम । 
गदाखड्गधरं दे वमभ्यच्ये क्रमञ्चः सुधीः ॥ ८०॥ 

साङ्गमुद्रामथादश्य गत्वा कुण्डसमीपतः । 
विष्वक्सेनस्ततो भक्या तपेणीयस्तिखाक्रतेः ॥ 

वोषडन्तेन मन्त्रेण दद्यात् पृणोहुतिं ततः । 
मण्डले पूजयित्वाथ कुयात्तस्य विसजंनम्॥ ८२॥ 

स्वमन्त्रेण सुरश्रेष्ठः क्षमस्वेति पदं वदन् । 
मुद्रां च दडोयेत्तं च नभयस्युत्पतितं स्मरेत् ॥ ८३॥ 

विष्वक्सेना्चनं सवेमगाघेऽम्बुनि निक्षिपेत् । 
तोयेनाखप्रजप्रेन प्मवयेन्मण्डटं च तत् । ८४ ॥ 

ततः संपूजयेत् सवान् खोकपाखनदोषतः | 
पुष्पारघ्येरन्नदानान्तरेकाहदया च वहितः ॥ ८५ ॥। 

ब्रह्मतरूः पलाशः । क्षत्रतरुः मुचुकरन्दनामा 
तरुः । ददयापरा इति । अवशिष्टा दद्च समिध इत्यथः । ८१, इत आरभ्य पश्चा्धानि 

1 2. 0110115 »१€7ऽ€6 65 10 112. 

«+ विष्णोनाडिका ¢. 
2 निधाय ^. ए. 
5 ल्येष् ए. ¢, 

% सर्पिः ̂ . 8, 



१६। 

1बह्भिभिवा यथाकति खेः खेर्मन््रेयथाविधि । 
पूजयित्वा "विस्येतांस्तदस्राण्यपि पूजयेत्।।८६।। 

सर्वाश्च परिवारांस्तान् सख्वस्वस्थानक्रमेण तु । 
अर्चयेत् क्षेत्रपाखादीन् वह्विमध्ये च तपेयेत्।। ८७॥। 

आधारडाक्तेरारभ्य पीटडाक्तीश्च सर्वशः । 
गणेश्चाद्याश्च संपूज्याः संतप्याश्च घृतादिकेः ।८८॥ 

सङृत्कृया त्रिवृतया वा पृणाः सर्वेष्वथ क्षिपेत् । 
लक्षम्यादीन्पूजयेत्सवोन् विष्वक्सेनाच॑नात्युरा ॥। 

विष्वक्सेनार्चनात् पश्चाह्ोकपालार्चनं कमात् । 
ततो वेदिं विज्ञोध्याथ दभन् संस्तीय दक्षिणान् ॥ 

पितृन् यजेत् क्रमेणेव प्रापणाथावदोषतः । 
कृत्वा पिण्डत्रयं तेन पितृभ्यो निर्वपेत् स्तरे ॥ ९१॥ 

'अर्याजलं तथा दद्यादेकेकस्येकमञ्जणिम । 
वैष्णवायाथवा दद्याद्राह्यणाय विदोषिणे५ || ९२॥। 

पितृनुिशय वै भक्तं तत्तन्नामानुदेडवत् । 
संन्यस्य मयि तत् सर्वमन्तधानमवेक्ष्य च | ९३।। 

लक्षेमीतन्तरम् 

भष्या्मुपसंहलय वमांख्े प्रतिय च । 
उपसंहलय च न्यासमनुयाग समाचरेत् ॥ ९४ ॥ 

अस्ेण तारया प्रोक्ष्य तारया परिषिच्य च | 
उपस्तीयं तया चापो दद्यात् प्राणाहूतीस्तयाः। ९५॥। 

अदीक्षितस्त्वनुयजंस्तत्तन्मन्त्रानु संहिताम् । 
तारिकामुश्चरन् कछुयान्मां चन्तःस्थां विभावयेत् ॥। 

सोमानन्दमयीं दिव्यां करमादन्नात्मतां गताम् । 
वीयंरूपरसाकारां तेजोवीयैबलखास्मिकाम् ॥ ९७॥। 

ेश्वयशक्तिविज्ानरूपं भोक्तारमन्ययम् । 
आत्मानं पुण्डरीकाक्षं भावयेत् पुरुषोत्तमम्।।९८। 

तारिकामुश्चरन् पश्चादपिधायान्नमम्भसा । 
आचम्य द्िस्ततो न्यस्येदनुयागं तते मयि ॥ ९९॥ 

अथ स्वाध्यायमभ्यस्येद् दिनदोषं विचक्षणः । 
चतुर्विधानि शाखराणि तदुत्थं तारिकादिकम् ।। 

सिद्धान्तानपि चादोषानसंखप्रेन चेतसा ॥ 
सवाशययप्रवि्ुद्धथ्थ समीक्षेत धिया स्वया ॥१०१। 

जयास्यवचनमनुकुर्वन्ति । ९२. ब्राह्मणाय विरोषिणे इति । विरिष्ट्राह्षणायेत्यथंः । 
एतच्च धनिकेतरविषयम् । धनिकरविषये तु चतुरो ब्राह्मणान्, तदलखमे एकं वा श्राद्- 

विधिना भोजयेदिति सात्वते उक्तम् (९, १६७-१७९.) । ९.४. अनुयागः प्रापणाव- 

रोषोपयोगो भोजनादि: । ९५, तयोपस्तीयं ; तारया निषीयेत्यथः । ९६, पूर्वोक्तं तारया 
्रक्षणपरिषेचनापोशनपराणाहुत्यादिकं दीक्षितविषयम् । अदीक्षितानां तु तत्तत्सत्रङ्ृदक्तमन्ैरेव 

कर्तव्यम् । ९९, अपिधायाम्भसेति। उत्तरापोशनं षीत्वेत्यथंः। १००, स्वाध्यायम् ; वेददिव्य- 
शाखादिपरि्चियम् । चतुर्विधानि--आगमसिद्धान्तमन्त्रसिद्धान्ततन्त्रसिद्धान्ततन्त्ान्तरसिद्धान्त- 

1 ब्रीहिभिवां ^. 9. 
+ विदीष्रतः ए. ©. 

° विसुज्येनान् 8. 
6 तुदा 4. 

3 अर्ध्याञ्ञङि ^. 8, ©. 
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संध्यामुपास्य विधिवदमिगम्य च मां धिया । 
योगं युञ्जीत विधिवच्छाख्द्धेन चेतसा ।! १०२॥। 

ूर्वपध्चिमयोनक्तं यामयोधातुसाम्यवान् । 
इति यागविधिः शक्र विस्तरेण प्रदर्चितः।॥। १०३॥ 

विधानस्य तु सक्षेपं पुनरस्य निबोध मे । 
सक्षेपविस्तरे कुर्याद् देशकाटानुकूकतः ।। १०४ ॥ 

नैव कछुयोदपच्छेदं यजेदञ्जछिन।पि माम् । 
यजेतोभौ सहेवावां सूक्तेन पुरुषेण तु ॥ १०५॥। 

तथा मदीयसूक्तेन त।भ्यां वा नौ यजेत् प्रथक् । 
स्थाने वा सर्वमन्त्राणां तारिकामेव योजयेत् ॥। 

कुर्यात् संकस्पसंन्यासो ह वेवाद्यन्तयोः प्रथक् । 
अकुर्वन् भोगनिदंहा केवटेवां यजेत्तु तैः ।॥ १०५॥ 

तथा तथेव कुर्वीत दक्नुयात्त यथा यथा । 
न त्वेव हापयेदयागमपि दद्याजलखाञ्जटिपर।। १०८॥ 

तारिक वप्यधीयीत द्रव्याभावे विचक्षणः। 
मनसा भावेयेद्रपं यत्स्या यादं च यत्।। १०९॥ 

निरामिषस्य राद्धस्य ख््धटक्ष्यस्य वे पदे । 
विक्षोभाय क्रियाः सवाः या याः शाखेण दिताः 

ततस्य च सर्वत्र समतामभ्युपेयुषः । 
कः किं कस्मे किमथ वा कथं वा राक्लयाक्ियाम।। 

भम्रीषोममयो हित्वा पन्थानो सार्वलोकिको 
तयोरन्तरमाविशय मागेमूध्व समाचरेत् ॥ ११२॥। 

ख्याप्निदग्धदुमांगः शीतीभूतो निरामयः । 
स्थूलसुष्मपरातीतपदाक्रान्तिविचक्षणः ।। ११३॥ 

परयञ्च्छण्वन्सप्राञ्चिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्न्धसन् । 
प्रटपन्विमजन्गरहन्नन्मिषन्निमिषन्नपि । ११४॥। 

अछर्वन्नेव तत् सव मद्धतो ह्यनिदंमयः । 
अवस्थादेराकालाद्यैरनवस्यूतयाखिलेः । ११५॥ 

अहंतया समाक्रान्तो धूमपीताभरिपी तवत् । 
अन्तरा वतमानो हि सूयाचन्द्रमसोट्ेयोः ॥ ११६॥। 

ण्व्यक्तमुदाल्य वे तादु धुवस्थाने निवेदयन् । 
मनः राल्यमयं भावमातिष्ठन् ख्यसंमितम्।। ११५॥ 

एवं यो वर्तते योगी “तारिकामननोदयतः। 
स कर्मठः स वे सांख्यः स योगी स च सात््वतः॥ 

सच पारापतो ज्ञेयः सर्वसिद्धान्तगश्च सः। 
इत्येवं ते मयोदष्टो मद्भावः पारमार्थिकः । 
श्रणु रोषमरोपं मे यत्ते किंचिद् विवक्षितम।।११९॥ 

इति शश्रीपाव्वरात्रसारे टश्ष्मीतन्त्रे नियविधिप्रकाडो नाम 

चत्वारिरोऽन्यायः 

प्रतिपादकानि शासख्राणि। १०३. न्तं प्रथमयामः चरमयामश्च योगकाटः । मध्ये 

जायमाना निद्रापि मगवति स्वातममसमपेणेन योगरूपा भावनीया । १०५, अपच्छेदः ; 

विच्छेदः । १०८, दाक्नुयादिति । मदाराधनस्य नित्यलात् नित्यस्य च यथारक्त्यनुष्ठ।न- 
2. 

विधानात् यथाशक्ति मामाराधयेदित्यथः । ११५, अनवस्यूतयेति । अपरिच्छिन्नयेत्यथंः । 
११६, धूमपीतेत्यादि । यथा धूमाम्योमध्ये वर्तमानो धूमेनाभिना च संबद्धो भवति, तथा 
सूर्याचन्द्रमसोरन्तरा वर्तमान इत्यथः । 

इति चत्वारिशोऽध्यायः 

1 ब्रवीमि ते 8. 

¢ तारिकिामनना ^. 
21 

2 रल्षमह्स्य वा तार 8. ^. 

5 श्रीपञ्चराज ^.: श्रीपाश्चरातरे ?. 
य एवं ए. ¢, 7. 
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क्रः- 
नमो निदयानवद्याये जनन्ये सर्वदेहिनाम् । 
आधारेडात्मरूपाये शुद्धा्चुद्धाखिटाध्वनाम् ॥ १॥। 

बाह्यान्तरविभागेन श्व॒तो यागः सविस्वरः । 
संप्रति श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो दीक्षाविनिर्णयम्।।२।। 

रीः- 
एको नारायणः श्रीमान् षाइगुण्यमहि मोञ्ञ्वलः । 
स्य षाड्गुण्यरूपाहं शक्तिरेका सनातनी ॥ ३ ॥ 

आत्मानं विभजाम्येका पञ्चधा देवसंविदा । 
रब्दखूपार्थषट्पाभ्यां बत्तिरूपेण वासव ॥ ४ ॥ 

तथेवाचायेरूपेण दीक्षाख्येनापरेण तु । 
यद् द्यति हराकमादीनीक्षयलयखिं पदम् ॥ ^ ॥ 

प्रपयित्वा मरं सवे ददाति च परं पदय् । 
दीक्षेति तेन तच्त्वज्षर्वण्येते वेदपारगैः ॥ ६ ॥ 

दीक्षा सा त्रिविधा तावत् स्थुटसृक्ष्मपरात्मन। । 
पुनदीक्ष्यविभेदेन त्रिविधा सा चतुर्विधा ॥ ५ ॥ 

समयी पुत्रकृश्चेव तृतीयः साधकस्तथा । 
आचायेग्चेति दीक््यास्ते तेषामन्यत्र विस्तरः॥ ८॥। 

ह्।मण्डट्यागेन' हवनाद्राथ केवरखात् । 
माचा केवलया वापि दीक्षैषा त्रिविधा पुनः॥ ९॥ 

वेत्ताहयस्याल्पवित्तस्य द्रव्यहीनस्य च क्रमात् । 
भरानीय दृढसंकस्पं चिरकारपरीक्षितम् ।। १० ॥ 

भ्राचायेः प्रणतं शिष्यं संसारानखतापितम् । 
१वाम्बुजं विधायादौ तस्मिन् कुम्भं समिञ्य च॥। 

'निर्णिक्तपाप्मनः रिष्यान् प्रायश्ित्तैः प्रथग्विधेः। 
तुस्नातान् धोतवखांश्च पवित्रीकृतविम्रहान् ।।१२।। 

आनीय भगवद्धक्तान् गाभा: कन्याः खियस्तथा । 
गव्येन पृतांश्च दन्तधावनपूर्वकम् ।। १३॥। 

एष्पाञ्चणिभतश्चेव बद्धाक्षान्नववाससा । 
अ(पादमूधैपयंन्तमेकसूत्ं प्रकल्पयेत् ॥ १४ ॥ 

तरिगुणं त्रिगुणग्रन्थींस्तत्सूत्रे तत्त्वसंख्यया । 
कृत्वा मूधादिपादान्तं भावयेत्तत्त्वपद्धतिम् ।(१५॥ 

दशाकालादि भूम्यन्तं सप्रविंशतिसंख्यया । 
तत्त्वानि प्रन्थयो ज्ञेया ग्रम्िसथासतु गुणाख्मयः।।१६॥। 

मायाविद्याक्रियात्मानस्ते पारा: परिकीतिंताः | 
स्थूटसृक्ष्मात्मको देहः शुभाटुभफटप्रदः ।। १७ ॥ 

५, दीक्षाराब्दनिवैचनं यदित्यादिना । चति खण्डयति । “ दो अवखण्डने '” इति 
धातुः । ६, नि्वेचनान्तरं क्षपयित्वेति । ११. समिज्येति । संपूज्येत्यथंः। १३. कन्याः 
सियस्तथेति तासामपि तान्तिकदीक्षाधिकारमाह । १५. त्रिगुणेति । सत््वरजस्तमोमय- 

1 योगेन ए. “ समीक्ष्य च 7. र नमणींत 1» 10. 9 



एकचत्वारिश्ोऽध्यायः १६३ 

रञ्जितोऽयं गणेधचित्रैरदेषकटुषास्पदम् । 
संपातहोमकमाोन्ते देहं सूत्रमयं स्वयम् ॥ १८ ॥ 

छित्वा छित्वा तु होतव्यं भोगनिमूलकारणम् । 
टटटे चेश्वरं ध्यायेच्च सर्वतोमुखम् ॥ १५॥ 

स्वबीजेन स्थितं ध्यात्वा जुहूुयात्तत्त्वसंस्यया । 
सिन्दूरपुञ्जसंकाञ्च प्रधाने श्चूयुगे स्मरेत् ॥ २०॥ 

तालुमूर्रिं स्थितां बुद्धि पूर्णेन्दुकिरणोपमाम । 
तालुमध्ये त्वहंकारं कुस॒माभं विचिन्तयेत्। २१॥ 

तालुकर्णान्तरे भ्यायेन्मनो "राजोपलद्युति । 
ष्कण्ठहसद्मयोर्मध्ये विभक्ते पच्वधा समे ।॥२२॥ 

प्रसपुरत्तारकाकाराञ्छोत्रादीन् पत्र चिन्तयेत् । 
हनाभ्योः पच्चधा मध्ये वागादीनि स्मरेत्तथा ॥२३॥ 

स्मरेच्छ॑ब्दादितन्मात्रा नाभिवस्यग्रमध्यमे । 
उर्बोराचृरणदन्दरात् स्थूलभूतानि संस्मरेत् ॥ २४॥ 

खैः सखैरविम्बेः समेतानि ताराकाराणि तान्यपि । 
उश्चायं प्रणवं तत्र तत्तद्रीजं समुञ्चरेत् ॥ २५॥। 

तस्वसंज्ञा ततः स्वाहा सपाताहुतिरीटदी । 
गुरुः संपातहोमान्ते स्वयं छक्ष्मीमयो भवन्॥ २६॥ 

पुणोहुतिं ततो दद्यात्तारया वौषडन्तया । 
एवं सपातदहोमान्ते सूतं तद्रन्थिमद् ढम् ॥ २५॥। 

अरावसंपुटान्तःस्थं विनिवेद्य मदन्तः । 
भानीतस्याथ रिष्यस्य नेत्रबन्धं विघटरयेत्।२५। 

परदत्तपुस्तके सम्यम्गुरं स्वमभिवादयेत् । 
स रिष्योऽग्रिसमीपस्थो जुहुयांसारया ९ 

भङ्खैरुपङ्गेरुक्चम्यादिपरिवरेश्च सर्वडाःऽ । 
अधिकारी भवत्येवं ५जपेऽप्री श्रवणेऽ्चः 

दीक्षायामध्वशद्धधर्थ मूतधैजहुयासततः । 
तिलेन चापि जुहुयाच्छताद्यं तु दशावरम् ॥ ३१ 

पूर्णाहुतिं घृतेनैव तारयैव तु पातयेत् । 
एषा दीक्षा भवेन्मान््री सर्वमन्त्रनियोजनी ॥ ३२॥ 

एतावलयधिकारे त॒ शिष्याम् मोगेकटम्पटान् । 
प्राहयेदीप्सिताम् मन्त्रान् प्रकृतिष्राक़ तांस्तु वा।।३३॥ 

5सिध्यन्ति संमुखा मन्त्राः सर्वे प्रकृतिसंभवाः । 
तत्वानि त्वस्य ओध्यानि वश्ष्यमाणप्रकारतः।(२३४॥। 

गद्धतच्वाध्ववगेस्य मन्त्रप्रहणमिष्यते । 
्ठषा दीक्षा भवेन्मान्त्री तस्वदीक्षां निबोध मे॥ 

ओं बीजं तस्वसंश्चां च श्ोधयस्वाभिधान्वयात् । 
आहूतीनी द्ञावृत्त्या सम्यग्ध्यानसमन्वयात्।।३६।। 

क्षिलयादिरीश्वरन्तः स्यत्त्वमामो विश्चोधितः । 
होम।दौ दीक्षणीयस्य संज्ञा योज्या यथार्थतः ।३५५॥ 

बद्धपद्मासने शिष्ये सदररुः स्वसमीपगे । 
भ्यायद्ुम्यन्तमीजादय समग्रां तस्वपद्धतिम्।। ३८॥ 

निरीक्ष्य ठश्ष्मीनेत्राभ्यां रक्ष्मीदस्तेन सस्प्ररोत् । 
उपसंहय भूम्याद्यामीरायां तु पुनः सृजेत्॥ २३९॥ 

्रन्थीनित्यथंः। तत््वसंस्या सपविरशातिः । १८. संपातहोमः तत्वाहतिः। १९. अवयवमेदेन 
तत्वध्यानमाह-ख्खर इति । 

९ जप॑ठदयुति 8. 2 हुत्कण्ठ ^. 
+ जपने 8. ?. 
7 शुद्धया सखाहया €. 
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२२. राजोपरं वज्रम् । ३९. गुरोरक्ष्मीमय- 
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१६४ 

इत्थं शिष्यतनुस्थानां तत्त्वानां जडरूपिणाम् । 
अवहयल्यु संबोधं दीक्षा ध्यानमयी लियम्।।४०॥ 

पाटासूव्रमथाधाय शरावद्यमध्यगप् । 
गत्वा करुण्डसमीपं तु तदुत्साय निधाय च ।॥४१॥। 

"तारया साङ्गया हुता सहसरादयं शातावरम् । 
पुष्पमेकमथ।दाय बहृशोऽप्यमिमन्त्य च ॥ ४२॥ 

हृदये ताडयेच्छिष्यं तारया हंफडन्तया । 
रिष्यं भूतत्तवगं स्मृत्वा तद्धोगान् भोजयेद्धिया 

समाप्राखिभूभोगं तत उद्धूत योजयेत् । 
अप्न्वे तत्र चाप्येवं मत्वेराष्विधिरीदशचः ॥ ४४॥ 

तारया साङ्गया हुत्वा छित्वा मन्थि तु पार्थिवम् । 
निधाय खुचि संपूय सपिषा जहुयात्तया ॥ ४५ ॥ 

तारिकायाः परे भवे कुण्स्थे चखनत्िषि । 
अप्र्वं करमयेत्सुक्ष्मं तदप्येवं तु होमयेत् ॥ ४६॥ 

तत्सृक्ष्मं ्रामयेद्रहि जुहुयात् पूर्णया च तत् । 
एवं क्रमेण हृत्वा तु पृणाहु तिपरंपराप् ॥ ४५ ॥ 

प्रकृतिं पुरुषं नीत्वा पुरूपं चन्रं नयेत् । 
दश्वरात् परमं तत्त्वं तच््वग्रामे न विद्यते ॥ ४८॥ 

स्थूटसूष्ष्मपराकार। राक्तरीश्धररूपिणी । 

पुरुषो हीन्धरात्तत्वादधो यातो यतोऽग्ुचिः।(४९॥। 

प्राप्य तन् परमं तत्त्वं दुचिरेव भवत्ययम् । 
विश्वात्मा विश्वतश्चक्ुसतो दीक्ष्यो भवलययम्।॥५०।। 

भोगमोक्षप्रसिद्धधथं स्यातां पूणाहुती ततः । 
सकलं निष्कटं दिष्यं ध्यात्वा खचि घृतं तथा \। 

दयं तदेकीकुर्वन् वै परातीतः स्थितो गुरः । 
ध्यायन् विज्ञानखब्दात्मा परयन्तीरूपमुत्तममप ॥। 

टक््मीतन्त्रम् 

तारिकायाः परं भावमनुच्छायमनाहतम् । 
तेन रिष्यं समीकुवैस्तारया वौषडन्तया ॥ ५३ 

पूणाहूुलयाथ रिष्यस्य स्थितये देहपातनात् । 
नमोऽन्तया ध्ुवायेवं तारया जुहूयाद्रहु ॥ ५४ ॥ 

तत्र पृणाहतिं दत्वा महापूर्णमथ क्षिपन् । 
रिष्यं गुरः स्वमात्मानं मां च रक्ष्मीं सनातनीम॥। 

क्षीरे क्षीरमिव ध्यायेत् सध मयि समीकृतम् । 
एवं लक्ष्मीमयीकृलय रिष्यं विज्ञानवायुना ।। ५६॥। 

आकरष्य क्रमतो मन्त्रमिमं संश्रावयेत् पुनः । 
हृदये स्थापयित्वा मां तारामुपदिरोत्ततः ॥ ५७ ॥ 

अङ्गोपाज्गादिकं सव शाखीयं क्रममेव च । 
दिरोत् सामयिकं धर्म मन्त्रगप््यादिकं हि यत्॥ 

विष्णुहस्तं ततो दद्यान्मूर्ि प्रषठे हृदन्तरे । 
तदङ्खं मुद्रयारभ्य रिष्येणाराधयेत्तः माम् ।५९॥ 

तारया कुम्भमादाय यत्रे्रं गुरुणा पुरा । 
अङ्गोपाङ्गादिसंयुक्तां तारिकां मनसा गृणन् ।।६०॥ 

अभिपिच्ेद्ररः रिष्यं प्रसन्ननान्तरात्मना । 

टन्धरूपस्ततः शिष्यः संसाराम्बुधिपारगः ॥ ६१॥ 

महता विभवेनाथ गुरुयागं समाचरेत् । 
करत्वा त्वाधारक्लयादि गुरु तत्र निवेशय च ।।६२॥ 

अष्याः पूजयेन् सवः स्वणरल्नादिभिस्तथा । 
रितं तपितं पश्चान्मन्त्रेणानेन पूजयेत् ॥ ६३॥ 

अज्ञानगहनाखोकसूयैसोमाम्रिमूरतये । 
दुःखत्रयाम्निसंतपशान्तये गुरवे नमः ॥ ६४ ॥। 

त्स्य पूर्वमुक्तत्वात् तन्नेत्रे रशक्ष्मीनेत्रे इदयुच्येते । रक्ष्मीहस्तेन तारिकायुक्तदस्तेन । 

1 {. ¢, 01011 53 11९६ {100 [1९16€. धारयेत्तु 8. 



ए९कचत्वारिङोऽध्यायः १६५ 

गृहीत्वा तु ततोऽनुज्ञां मन्त्रमावत॑येत्ततः । इति दीक्षाभिषेको ते वर्णितो बर्सुदन ॥ 
साधयेश्च यथाकाम यावद्याबदभीप्सति" ॥ £^ ॥ सम्यक्समाधिसंपाद्यं किं भूयःश्रोतुमिच्छसि ॥६६॥ 

इति श्श्रीपाव्वरात्रसारे रक्ष्मीतन्त्रे दीक्षाभिषेकमप्रकारोः 

नामेकचत्वारिशोऽध्यायः 

६५, इतः परं कास्यपायन्वयभवा एव पराथयजनाधिकारिण इति प्रतिपादनपरो मन्थो न 
सार्वत्रिको दस्यते; किं तु आग्धाक्षरमुद्विपपुसतक एव दृद्यते । स च कुण्डकितिः । अतो 
भागोऽयं कैश्चित् देवाख्येषु स्वेषामेव परार्थयजनाधिकारं खापयितुकामिः संयोजितः 
स्यादि्यस्युन्नेतुमवकाशः । आयविकानुष्ठानविरुद्धश्चायं भागः । 

इत्येकचत्वारिशोऽध्यायः 

1 ^ 1€ा «€ा75€ 65, {1८ (धुप 7010160 &त1101 025 116 1011018 24011102] {2352265 
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दात्र; कारयपो गौतमश्चाथ भगुरयाश्चलयनोऽङ्कियः । 

पद्मो त्वयोक्तदीक्षायां दीक्षिता ये मधुद्विषः । इत्यादयो मुनिश्षठाः परार्थयजने दरे; ॥ 
पूजायामधिकारो हि तेषां वान्यस्य नेश्वरि ॥ साधिकारा भवन्त्यन्ये यजने नाधिकारिणः | 

एते भक्ता मम हरेः परिया मागवता इमे | 
(त , _ अन्ये भागवता नैव प्रूजायामावये््रयोः । 

द्द् परमं गुह्यं सेदत्ते कथयाम्यदम् । भक्त्या मागवताश्चान्धे यद्वा मगवतो हरेः ॥ 
मोक्षार्थं दीक्षिता भूमौ सन्ति व्ण॑त्रयेषु च ॥ घुभक्ताश्चेतरे रोके मोक्ता मागवता इति । 
सर्वे तेऽनधिकारा हि पराथयजने तथा । कारयपादिमुनिश्रेष्ठगोत्रजर्हिं पराच॑ना ॥ 
तेषां मध्ये महामागा विष्णुपादापिंताशयाः ॥ कार्या मागवतेरन्येः कृता यदि पराच॑ना । 
परमेकान्तिनो लोके मुनयोऽष्टौ शतं हि ते । मोदेन राजराष्टाणां ब्दोषो भविष्यति ॥ 
काण्वमाध्यंदिनविदः पञ्चराज्परायणाः ॥ ततः समस्तयल्ञेन कार्यो भागवतैः सदा । 
हारणागतिधर्म॑ज्ञा द्र याम्यमनतत्ययः | कादयपाद्यन्वयभवो दीक्षितो यो निरक्षरः ॥ 
कात्यायनमुनिपरोक्तसू्रकर्मक्रियाधिताः | स एवाराधने योग्यः पावनो ब्रह्मविन्महान् ॥ 

2 भ्रीपञ्चरात्र ^.; भ्रीपाञ्चरात्रे 8. प्रकाश्यो 0. 



देचलास्दिो भ््यायः 

{ऋ:- 

†सारसागरोत्तारपोतपादम्बुजदवये । 
.५। च०२।१॥१ [ भूयो भूयो नमो नमः ॥ १॥। 

वतप्रसादान्मया देवि श्च॒तो दीक्चाविधिः क्रमात् । 
तारिकाया वदाब्जस्थे पौरश्चरणिकीं क्रियाप्॥ २।। 

प्रीः- 
अहं नारायणी नाम गक्तिनारायणाश्रिता । 
तस्या मे परमा मूरतिंस्तारिका भुवनेश्वरी ॥ ३॥ 

तस्या मे पिण्डभूतायाः श्रणु साधनसंपदम् । 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्करष्णचतुदेशी ॥ ४॥ 

स काटस्तारिकासिद्धो तन््रज्नः संप्रद्ितः । 
महापापेर संसपरष्टः प्रख्यातेरतिपातकेः ॥ ५५ ॥ 

नास्िक्यास्रच्युतो भावान्निन्दिताभ्यासवजिंतः। 
भूतेषु भावयन्भेत्रीं कृतपापानुतापवान् ॥ ६ ॥ 

उच्लावचानि पापानि प्रायश्चित्तैः शमं नयेत् 
ब्रह्मचारी हविष्यारी सलयवादौ रृटत्रतः ॥ ५ ॥ 

संनिध मनसा विष्णोरोंकारं नियुतं जपेत् । 
महाव्याहृतिमिर्होमानयतं सपिषाचरेत् ॥ ८ ॥ 

साविच्या च तिरेहोमं तावत्संख्यं समाचरेत् । 
महापापातिपाप्मानौ विहाय प्रथितो कृतो ॥ ९॥ 

एताटञ्ं विधि कृता प्रणवादित्रयेण तु । 
मह पापातिपापादयैरप्रकशोर्विमुच्यते ॥ १०॥। 

उपवास।दिमिस्तद्त् प्रकारौरपि चेतरः । 
तिखरो बोपवसेद्रत्रीरघमर्षणतच्ववित्। ११॥ 

तरिरहखिर्निरायाश्च सवासा जल्माविदोत्। 
प्रतिसंध्यं निमजंखिखिजेपन्नघमषेणम ॥ १२॥ 

प्रतिमज्जनमेवं तु क्षपयेत्तत् त्रिरात्रकम् । 
चतुर्थेऽहनि वे दद्याद् ब्राह्मणाय पयस्विनीम् ।१३॥ 

एवं पूतो भवेत् प्राग्बदशेषेणापि चांहसा । 
आत्मानममि षिच्छेद्रा त्रिसंभ्यं पड्छगव्यतः।। १४।। 

तिखो नीत्वा क्षपा एवं मुच्यते सर्वकिस्विषेः । 
तारादिपच्छकं तेषामेककमथवाः धिया । १५॥। 

जपन् पिबन् समीक्चेत वेष्णवं विमरोञ््वटप् | 
अहोरात्रकृतैरेवं मुच्यते सर्वपातकेः । १६ ॥ 

भुवने यान्ति ये विष्णरुमपापा धर्मतत्पराः । 
तत्पङ्क्तिस्थोऽपि वा भुक्त्वा मुच्यते सर्वपातकैः॥ 

२, पुरश्चरणं नाम गुरूपदेशात् गृहीतस्य मन्त्रस्य स्वाभीष्टफलमदत्वसंपादनाथं 
क्रियमाणो त्रतहोमादिः । ४, पिण्डमूताया इति । पिण्डमन्त्ररपाया इत्यथः । ८, नियुतं 

ददा रक्षाणि । अयुतं ददा सहस्राणि । ९, प्रथितो विहायेति । अप्रकाराक्ृतो इत्यर्थः । 
११. उपवासादिभिरित्यनेन प्रकाराक्रतानां प्रायश्चत्तमुच्यते । १५. तारादिपश्चकमिति । 

तारं व्याहृतीः सावित्रीं तारिकाम् अनुतारिकां चेत्यथः। १६, वैष्णवं समीक्षेतेति कृतस्य 

कर्मणः सादृगुण्याथसुक्तम् । १७. वैप्णवमहिमानमाह-- भुवन इत्यादिना । विष्णुं शरण्य- 

1 बिधिक्रमः 8. 7. “ अपिश 8. £. 
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धर्मैः पापं क्षयं नीत्वा महषिंगणसंमतेः' । 
तारिकामाश्रयेत् पश्चाद्भवसागरतारिकाम ॥ १८ ॥ 

उपोष्य विधिवन्मन्त्री कृष्णपक्षस्य सप्रमीम् । 
स्त्वा सेध्यामथाएटम्यां तारिकाजपमाचरेत्।।१९॥ 

अनुञ्छन् विहितं क्म काम्यान्तरविवर्जितः। 
दिव्ये सेद्ध तथैवा विष्णोरायतनेऽमले | २० ॥ 

पर्वताग्रे नदीतीरे गोष्ठे विल्ववनेऽपि वां । 
पयोयावहविष्याणामश्न्नन्यतमं सकृत् ॥ २१।। 

जपं द्रादशसाहसं छया द्रे सप्र वासरान् । 
दशां तपणं छुयादाहतीश्वापि सपिंषा ॥ २२॥ 

अनेन वर्तमानस्य 1वधिना तारिकाविधौ । 
चतुदंशीनिङीथे चेच्छुभं परयति दशनम ॥ २३२॥। 

सुराङुम्भस्य खभो वा सुरापानमथापि वा । 
सरिया कामामिषेको वा दरोनं सुदसोऽथवा ।।२४॥। 

तया बोलिङ्गनं भावात् सह भोगोऽथवा तया । 
मन्नसिद्धेस्तयोक्तिवा फठटाभमोऽथवा ततः।। २५॥ 

सौम्यस्य दशोने वापि मिथुनस्य सुरूपिणः। 
राज्ञो वा दशनं राजमटिष्या वाथ दशनम । २६॥ 

नारायणस्य वा साक्षात् स्वप्रे रषटिम॑मापि वा । 
पतित्रतादद्चैनं वा वेष्णवेवां समागमः ॥ २७ ॥ 

यश्चान्यत् स्वप्रशाखेषु शब्द्यते शुभदशेनम् । 
लब्धारास्तत उत्थाय यक्तनिद्रो जित्मः ॥ २८॥ 

आचम्य प्रयतो मन्त्री स्मरेन्मां संस्तरे निशाम् । 
अथ प्रातः समुत्थाय कृतसध्याविधिक्रमः।। २५॥। 

तुल्यशीख्वयोरूपौ सुरूपो धर्मतत्परौ । 
अदीनाकृपणाकारो रूपवन्तो मनस्िनौ ।॥ २३० ॥ 

दंपती योवनावस्थौ प्रसन्नग्रदुभाषिणौ । 
आहूय स्नापयित्वा तौ रक्ष्मीनारायणात्मकौ २१ 

भूषयित्वा च वसख्रा्यैरकर्वन् वित्तवद्नाम् । 
आशितो लिप्रगन्धाङ्गो दक्षिणापरितोषितौ ।॥ ३२॥ 

प्रार्थयेत्तारिकासिद्धि खक्ष्मीनारायणात्मना । 
अस्त्वेवमिति वाक्यान्ते तावावां शरणं ब्रजेत् ॥ 

वाचयित्वा ततः स्वस्ति वेष्णवान् वेद वित्तमान् । 
दविज ्यांस्तपंयित्वाथ वर्तेताभीषटसपदे ॥ ३४॥ 

चतुदंशीनिरायां चेन्न पयेत् खप्रदजनम । 
अमावास्यां समारभ्य यावत्कृष्णस्य श्सप्तमी ।[२३५। 

तावन्तं व्रतवानेव बत॑येत् काल्मप्यथ । 
त्रिसहस्रं जपं कुरव॑भ्नेकभुक्तेन वर्तयन् ॥ २६ ॥ 

मध्ये कोमारदाराणाग्रतं प्राप्रमलङ्गयन् । 
अनिन्दन कामिनीवृत्तं दंपती नन्दयन् धिया ॥ 

ऋते पापं प्रियं कुर्वन् क।मिनीनामलोदटुपः । 
ततः कृष्णाष्टमीं प्राप्य पूर्ववञ्पमाचरेत् ॥ ३८ ॥ 

कुवन् होमादिकं सवे खप्रदृष्ठौ निवर्तयेत् । 
यावश्वहलानि संपरयेत् तावदेवं समाचरेत् ॥२९॥ 

सिद्धायां तारिकायां तु सनव च रभते नरः । 
सम्यक्षता च शाश्चाणामध्यात्मगतिकोविदः ।४५।। 

सव॑तन्त्रविधानज्ञः सर्ववेदान्तपारगः | 
सर्वसदेहनिर्भेदी सर्वनिर्णयपारगः ॥ ४१ ॥ 

त्वेन परपन्ना वैष्णवा इत्यथः । २९. संस्तरे शय्यायाम् । निदामित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
३२३. तावावामिति । रक्ष्मीनारायणाल्यास्मदरपिणो तौ दंपती इत्यर्थः । ३६. एकभक्तेन 

1 तमित; 09. 2 नत्वा तौ ¢. $ पञ्चमी 8. 09. 
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यथार्थवागरजुवाम्मी धर्मसागरपारगः । 
परस्य स्वस्य वायं हि विनियोगं चिकीषति ४२॥ 

निग्रहेऽनुपम्रहे वापि स स सिध्यति स्वेदा । 
सशऋ- 

नमः संपूर्णषाडगुण्यविग्रहाये हरिप्रिये ॥ ४३ ॥ 

अरविन्दगरहाये ते गोविन्दगृहमेधिनि । 
त्वन्मुखान्जच्छरता सिद्धिस्तारिकाया विेषिणी ॥ 

स्थूलसृक्ष्मपराकारा यथावच्च प्रदर्शिताः" । 

साधिताया विधानेन तारायाक्िविधात्मनः ४५ 

विनियोगमिदानीं मे वक्तमदहंसि पद्मजे । 
श्रीः- 

एकः षाड्गुण्यपूणात्मा हंसो नारायणो वक्ञी।।४६। 

हंसी शक्तेरहं तस्य वरिनी सर्वकामदा । 
हसो हैसी च तावावामुदितो तारिकात्मना ॥४५। 

तस्या अस्मत्सरूपाया विनियोगं निबोध मे । 
नानाविधेषु मन्त्रेषु बाह्यान्तरविभागतः ॥ ४८॥ 

यावन्तो यारा ये च मन्त्राः सन्ति परावरः । 
तदीया विनियोगा ये यावन्तः सन्ति यादाः ॥ 

तावन्तस्तारडास्तेऽस्या विनियोग। न संशयः । 
तथापि विनियोगान्मे कांथिच्छक् निशामय ॥ 

धमोर्थकाममेोक्षेषु सद्यः प्रययकारकान् । 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्खां कृष्णाजिननिवासिनीष् ॥ 

कृष्णाजिनाम्बरां त्रस्तकृष्णशाबयुसेक्षणम् । 
पू्णचन्द्रनिभां ध्यात्वा ब्ह्मुद्रक्षसूत्रिणीम् ॥ 

सरोरुदे दधानां चाप्यपरस्मिन् करद्वये 
इत्थं मामम्बुजाक्षं वा देवदेवं जनादनम्। ५३॥ 

लक्ष्मीतेन्त्रः 

ध्यात्वा छक्षं जपेत्तारां धर्मः प्रयक्षतामियात् । 
विभुसंख्यामितान्प्रस्थाञ्यारीनां तण्डुखात्मनाम। 

सर्पिषस्तावतः प्रस्थान् शकैरायाः पलानि च । 
गुडस्य वापि तावन्ति पाचयेदेकपात्रगान् ।। ५९५ । 

पयसा तावता तुल्यं विधिना सुश्रतं हविः । 
शाङ्कपरतिपद्ः प्रातरुदितेऽर्धन भास्करे ॥ ५६ ॥ 

एकाहुत्येव जुहयान्महापात्रस्थितं हविः । 
्रिष्टभा जातवेदस्या तारिकाद्यन्तरुद्धया । ५५७ ॥ 

महाकुण्डे महावहयी यन्त्रयोगेन बुद्धिमान् । 
अथ प्रातः समारभ्य यावदस्तमयं रवेः ॥ ५८ ॥! 

अविच्छिन्नं धच जुहुयात् सुवेणेव गतछ्ृमः। 
सपिषा संस्कृतेनैव तादृश्या तरषटुभा सुधीः ।५९॥ 

प्रातरारभ्य शाल्यन्नं पयोदध्याञ्यसंस्कृतम । 
एकैकं भोजयेद्धिभ्ं प्रातरारभ्य संततम् ॥ ६० ॥ 

वाचयित्वा द्विजानन्ते तपैयद्धेद वित्तमान् । 
दंपती वैष्णवो चेवं खक्ष्मीटक्ष्मीशसंज्ञया । ६१॥ 

य एवमाचरेद्धीरो व्यवसायसहायवान् । 
कोटिसंख्यमनोपम्यमक्षयं रभते निधिम् । ६२॥ 

इमं श्णु महाश्चय प्रयोगं पाकटासन । 
तारामादाय पूव तु योजयेत् सुभगेपदम् ॥ ६३॥ 

स्वाहां संयोजयेत् पश्चात्तारिकेयं षडक्षरा । 
उपोष्यैवः चतुदेह्यां पोणमास्यामुपक्रमेत।। ६४ ॥ 

जपेदशसहसं तामारामे शोभनद्रमे 
आसीनो मध्यतः सम्यक्पूर्णकुम्भप्रदीपयोः*।। ६५५ 

एकवारभोजनेन । ५७, जातवेदस्येति। ““ जातवेदसे युनवाम सोमम् › इत्यादिकया ऋचा | 

1 प्रकारिता ¢. त् ए. €, ^ वद्यं २ 
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ध्यायन्मां पद्मगभाभां पङ्कजदयधारिणीम् । 
दविमुजामसितापाङ्गीं नीखछ्ु्चितमूधेजाम ।। ६६ ॥ 

स्मितपूर्णमुखीं म्या पीनोन्नतपयोधराम । 
सर्वाभरणसंपूणां दुकूलोत्तमवासिनीम् ॥ ६७॥ 

सुभां सभगामित्थं ध्यायञ्जपमथचरेत् । 
तपेयेज्जुहयाच्चैव दरा तारयानया ॥ ६८ ॥ 

वलि दद्याञ्च शाल्यन्नं पयोघृतगुडान्वितम् । 
खियं खक्षणसंपन्नां पूजितां भोजयेत्सुधीः ।। ६९॥ 

हविष्यं स्वयमश्रीयाद्रह्यचारी सकृन्निशि । 
एवमस्वछितं छुयात् त्रिशद्राघ्रं तं सदम् । ५०८ ॥ 

जपतपणहोमादयमविच्छिन्नमतन्द्रितः । 
परस्यां पौर्णमास्यां तु व्रतं कृत्वा समापयेत् ॥ 

व्रतान्ते सा समायाति सुभगा नाम मन्मयी । 
यक्षी किं करवाणीति साधकं सा वदिष्यति ।।७२॥ 

मातरं भगिनीं भायां सखीं वा तां प्रकस्पयेत्। 
मातृत्वेन प्रपन्ना सा सवापद््योऽपि रक्षति ॥ ५३॥ 

भगिनीति प्रपन्ना सा सवांनथान् ददाति च। 
प्रियेति स्वीकृता कामान् यावज्जीवं ददाति च ॥ 

सखीव सखीकृता सा तु सवां संप्रापयेदिशम् । 
मोक्षकामो जपेन्नित्यं स्थूलसक्ष्मपरात्मिकाम ॥ 

पदं तदरेष्णवं दिव्यं प्रसन्ना प्रापयाम्यहम् । 
वक्ष्यन्ते विनियोगा ये परस्तत्परमन्त्रगाः ।। ५६॥ 

ते सर्वे तारिकाकायां ये च मन्व्रान्तराध्रिताः। 
पोरश्चरणिको माग: प्रोक्तस्ते विनियोगवान् । 
तस्याः प्रतययसिद्धथ्थ सिद्धमाग निबोध मे।।५५।। 

- इति शश्रीपाच्नरात्रसारे लश्ष्मीतन्त्रे श्तारामन्त्रोपासनक्रमो नाम 
द्विचत्वारिडोऽध्यायः 

७३, प्रकल्पयेत् ; मन्वीतेत्यथः। ५७६. तारिकोपासनस्य मेक्षफल्त्वमप्याह-- पदं तदिति । 
७७, तस्या इति । तारिकाया इत्यथः । 

इति द्चत्वारिशोऽध्यायः 

1 श्रीपञ्चरात्न ^ : श्रीपाञ्चरत्रे 
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त्रिचलारिरो ऽध्यायः 

श्री ॥| ® 
धन्यस्य) 

#। 

शृणु वक्ष्ये परां सिद्धि नानायोगसमुत्थिताम् । 
विद्यायाः पिण्डभूतायास्तारिकायाः सुरेश्वर ॥ १॥ 

धिवद्योगी तारिकां देहगोचरे । 
नासिकाग्रे च जिह्वाग्र जिह्वाया मध्यमूख्योः ॥ २॥ 

कण्टोरसोसरोऽन्ते च धारयेत्तत्त्वपद्धतिम । 
| बुद्धिप् क , श 

1क्षियाद्यां बद्धिपयैन्तां स्वस्वकायस्वभाववत् ॥ 

तन््वात्तत््वान्तरं यास्यन् संख्यय। संख्यया जपेत् । 
द्विश्चतुः षद् तथाष्रौ च दरषोडङावारकम ॥ ‰ ॥ 

चतुर्विशातिवारं च वुद्धथन्ते प्रकृतिं स्मरेत् । 
अश्चीति सस्मरत्तारां त्र जीवं विचिन्तयेन् ॥ 

यावान् याटक् च यश्चायं शतं तत्राचरेज्जपम । 
अव्यक्तचेतनाधारं पुष्करं तदधः स्मरत् ॥ ६ ॥ 

तत््वाययवयवाधारमनन्त तनतववाहकप । 
पद्माकारं विचिन्येतज्पेत्साधं रातं सुधीः ॥ ५ ॥! 

ततस्तन्नाटमन्यक्तकाटजीवाक्षरात्मकम् । 
खं यत्तः तत्र कारस्तत्तमोऽन्तःसुषिरूपकमप् ।८॥ 

यस्त्वन्तश्चेतनः सोऽयमिति तच्ितयात्मकम् । 
चिन्तयित्वा यथावत्तद् (चरेद् द्विरातं जपम ९॥ 

नाखादघोऽनिरुद्धाख्यशक्ति" मां भगवन्मयीम । 
संस्मरन् रूपकालादयेराचरेत्तु शातं जपम् ॥ १० ॥ 

प्रदयुभ्नरटाक्ति तदधो जपसंख्या च तारी । 
अधः सांकपिणीं शक्ते जपसंख्या च ताटृञ्ी ॥ 

सव।धो वासुदे वास्यः दाप्यं स्थूलरूपकम्। 
ततः सुक्ष्म परं तस्मात् परातीतं तु सवतः।। १२॥ 

~ अ 

लक्ष्मीन।रायणाभासमनिर्देरयमनोपमम । 
सवतः रक्तटाक्तीरस्पन्दमानमनाविख्प् ॥ १३॥ 

प्राप्य योगमयीं निद्रां निद्रामेव समाविरोत् | 
करे, 

उत्थायापररात्रे तु द्वादशेतास्तु धारयेत् ।॥ १४ ॥ 

वासुदेवादिमूम्यन्तं तत्संख्यानविधिक्रमात् । 
टदि वा धारयेदेताः समस्ता अपि धारणाः। ५ 

धारणा द्रादरैवेतास्तारिकायामथापि वा | 
एष सर्वहितो योगो यत्तत््वेस्तत्र भूयते ॥ १६ ॥ 

प्रतिसंद्तय वा सव व्यक्तान्यक्तमयं पदम । 
निरालम्बं मनः कृत्वा शन्यभावं समाविरदोत् ॥ 

रान्याकारसमाकार सपृणामेव वारिधिम् | 
आविञ्चामि महायोगं शन्यभ।वनिवेदितम ॥१८॥ 

३, वुद्धि्महत्तत्वम् । ४, तत्वादित्यादि । प्रथिवीतत्वात् अप्तत्वगमने इत्यादि- 
रीव्येत्यथः। १४. 

धारणाः । 

दराददोति वाधुदेवादिचतुप्कजीवप्क्रतिनुद्धिभूतानीति द्वादश 
१.७. कट्पान्तरमाह- प्रतिसंहत्येति । सवांण्यपि तत्वानि स्वस्वकारणेषु 

प्रविखाप्य मनो निर्विषयं कुर्यात् । निर्विषये मनसि यः परमानन्दानुभवः स एव परमो योग 

1 2. 01115 {115 116. 

+ अचिरुद्धाख्यां सक्ति ^. ७. 
^ संस्थं €^. यत्र 8. 
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यदा स्तिमितनिःरब्दनीरदानन्दसंनिभम । 
योगी भवति युञ्जानः स योगी मस्मियः सद। ॥१५॥ 

यत्र ध्येयमवच्छिन्नं "नेव किंचन विदयते । 
अज्ञेयमनवच्छिन्नं तदरूपं मपु: स्फुटम् ॥ २०॥ 

आत्मसाक्छुरुते योगी ज्ञेयं सकटमक्रमम् । 
वितता स। महाञ्वाखा निस्तरङ्गा तनुम॑म ॥ २१॥ 

हूयन्ते मनसा यत्र भूतानि भुवनानि च । 
सर्वभावस्तदा राश्वद्धावो मे प्रविज्ञम्भते॥ २२॥ 

सचा च मनसा हृत्वा भूताक्षभुवनादिकम् । 
तां च सखचं प्रह्याथ योगिना भूयते मया ॥२३॥। 

यदवच्छिद्यते येन तत्त॒ तस्मान्महत्तरम् । 
धियावच्छिद्यते सवे यद्यदस्ति च नास्ति च ।२५॥ 

सा नावच्छिदयतेऽन्येन तनुः सा मे निरञ्जना । 
धियो भतो बहि भूतावभावो भाव एव वा| २५॥ 

अनाठीढो धिया न सः सा मे तनुरनञ्जना । 
यदातिक्रम्य मयादां जिः प्ावयेज्नगत् ॥२६॥। 

तदा न स्थटनिभ्रे तस्तथा मय्यखिटं जगत् । 
नदमत्पात्मना शक्यमास्थातुं परमं पदम् ।॥ २५॥ 

कुयादिच्छिदयय विच्छिद्य योगमेतद्वाप्रये । 
भवे भावे शुभऽन्यत्र भूते भवति भाविनि।।२८॥ 

स्मरेत सारतरं रूपं परमं परमेश्वरम । 
संभरन्ति प्रसूनेषु मधु सर्वेषु षट्पदाः ॥ २५॥। 

संभरन्ति तथेकां मां सर्वभावेषु योगिनः 
यत्र यत्र मनो याति लक्ष्मीं तत्रेव चिन्तयेत्॥३०॥ 

चछित्वा तन कतो याति सव तन्मन्मयं हि यत् 
तत्त्वानां पद्धति मालां मत्सूत्रम्रथितां स्मरेत् ॥ 

मयि वा भित्तिभूतायां चित्रवत् संस्मरेज्नगत् । 
स्तिमितापारगम्भीरे फेनपिण्डं यथाम्बुधो ।। २२॥ 

स्मरेत् करमो्रमाभ्यां वा प्रमात्रादिचतुष्यम । 
प्रभवन्तीं मदाकारादपिः यान्तीं च तां पुनः ।३३॥ 

पुमानाव्यो मदुन्मेषः स मत्संकस्पकर्पितः। 
अन्तःकरणसंज्ञोऽन्यो मदन्मेषोऽधरावनौ ॥ ३४॥। 

बहिष्करणरूपोऽन्यस्तृतीयस्तदधः क्षितौ । 
भावरूपः प्रमेयात्मा तुर्योऽयमधराधरः ॥ ३५ ॥ 

मत्संकल्पवदोनेव सदानन्दचिदात्मिकाम् । 
भावयन्ननिन्चे राश्चत् क्रमव्युक्रमतो धिय ।। ३६॥। 

इमां चतुष्रयीं हित्वा मद्भावं प्रतिपद्यते । 
विज्ञानाधारभूतेषु दरात्रिंरयम्बुजेषु वा ॥ ३५॥ 

ध्यायेदीपरिखाभां मामथवा कूपसुन्दरीम् । 
आधारपद्मादारभ्य नाभिपद्मादधो मुवि ॥ ३८ ॥ 

| २०. अवच्छन्नं परिमितम् । २२. स्वभावः विश्वासना वर्तमानता । भावः सत्ता । 

२३. मया भूयते ; मदात्मना भूयत इति भावे प्रयोगः। ८४, देव्या ज्ञानस्वरूपतवमुच्यते-- 

यदवच्छि्यत इत्यादिना । २६. योगपरिपाकद्चायां सर्वमपि जगत् धीरूपमेवावभासत इत्यत्र 

लोकिकं निदरदनमाह यदातिकम्येति । ९, सर्वभावानां स्वात्मना भाव्यत्वे निदशनमाह 

--संभरन्तीति । ३३. चतुष्टयमिति । प्रमाता, प्रमाकरणम् , प्रमेयम्, प्रमितिरिति 

चतुष्टयमित्य्थः । प्रभवन्तीमिति तत्वानां पद्भतिमित्यनेनान्वेति । ३७-४द, द्वात्रिराति 

1 8. 0111115 1115 21त 11€ 16€9{ 00811615. 2 मदाकारामपि 9. 
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षट् पद्मा योगिनां चिन्त्यास्तेषां नामानि मे णु | 
व्युच्छन्ती व्युषिता व्युषा व्युषुषी व्योषुषी रमा ॥! 

नाभिपद्राद्धदम्भोजात् पच्च पद्मान् प्रचक्षते | 
परयन्ती नामिपद्माख्या परया परयेतरासिका॥। 

हरया च टरयमाना च हदयं पङ्कजाह्याः । 

हत्कण्ठान्तरमध्याच्च पद्चपद्माह्याञ्श्रणु ।। ४१॥ 

बोधयन्ती च बोद्ध च बुध्यमाना तथेतरा । 
घोषोन्मेषा च संज्ञाः स्यः कण्ठहन्मध्यपद्मगाः ॥ 

कण्ठतास्वन्तर।म्भोजपञ्चकाख्या इमाः श्ण । 
घोषयन्ती च घुष्यन्ती घुष्ट" घोषा तथेतरा ।॥(४२॥ 

ताल्ुश्वमध्यदे शस्था पच्चपद्माह्या इमे । 
ग्राहयन्ती च गरृहाना निषघृक्षा च गरहीतिका।।४९४॥ 

निणींतिरिति तटुधूमध्याम्भोजगणाभिधाः । 
शमूधमध्यपद्मानां षण्णामाख्या इमाः णु ।४५॥। 

प्राणयन्ती प्राणती च प्राणा प्राणावबोधिनी । 
परा बोधेति ता एता श्रमध्यान्तःस्थपद्मगाः ।(४६॥ 

रन्रदीपदिखाभेषु भावयेन्मां क्रमो्रमात् । 
गृणन्मां तारिकां दीवा दीषघण्टानदोपमाम्।(४५॥ 

इत्थं मां चिन्तयन् योगी सुरूपां वापि संस्मरन् । 
विहाय सकट छेदा मद्भावं प्रतिपद्यते ॥ ४८ ॥। 

छक्षयेद्रापि पदपु नवस्वेपु क्रमोक्तमात । 
आधारे त्रीणि पद्मानि हदयाधोऽम्बुजत्रयम।।४९॥ 

मूश्रोऽधस्रीणि पद्मानि नवपद्मविधिक्रमः। 
दरादश्ञस्वथवा्जेषु मूधायेषु द्विकः द्विके ॥। ५० ॥। 

अम्बुजेप्विति पदच्छेदः । द्वात्रिदशदम्बुजानि 

षट्सु व प्रथमान्जेषु त्रिषु वा मूलद्धवि। 
श्रमध्ये चिन्तयेद्वापि तारिकां तारनादिनीम्।॥५१। 

तद्विन्दुं चिन्तयेत् पूवे मुद्रमात्रं सुभास्वरम् । 
ततः सषेपमात्रं तु श्ततश्चित्रमनाकृतिम् ॥ ५२॥ 

यो यो वा गृह्यते भावो घरकछुञ्यादिरूपवान् । 
चिन्तयेत्तत्र तत्वानि यानि यावन्ति शाख्तः।॥५२॥ 

मन्मयीक्रत्य तत्रेतान्यहंभावनया स्मरेत् । 
देतुमद्धेतुभूतानि छोके वस्तूनि यानिःवा ॥ ५४॥ 

आध्रिताश्रयरूपाणि यानि स्वच्छघनानि वा । 
भावतद्रत्वरूपाणि डुभाराुभमयानि च ॥ ५५ ।। 

प्रसवाप्रसवात्मानि गुणगाण्याकृतीनि वा । 
अ।धाराधेयभूतानि शक्तितद्रन्मयानि वा ॥ ५६ ॥ 

भोग्यभोक्तस्वरूपाणि नारीनरमयानि वा । 
क्रियाकरठसवरूपाणि ह्युपायोपेयकानि व। ॥ ५५ ॥ 

ख्ीपुप्रययरूपाणि खब्दरूपाणि यानि वा । 
इन्द्रभूतानि वस्तूनि खोकेऽस्मिन् यानि कानिचित्।। 

तानि योगी धिया परयेषक्ष्मीनारायणात्मना | 
तन्त्रस्य परमं गृह्य व्रतं शआ्रणु पुरंदर ॥ ५५ ॥। 

योगिना यदनुष्ठेयं छक्ष्मीयोगविधिक्रमे । 
प्रवतमानया पूर्वमादिदेवज्नगहिघो ।॥ ६० ॥ 

आत्तं सीमन्तिनीषरूपं मया साभिनिवेदाया । 
चिकीषु्मत्पियंः योगी लक्ष्मीतन्त्रविचक्षणः ।।६१॥। 

न स्मरत् कामिनीनिन्दां कर्मणा मनसा गिरा । 
यत्राह तत्र तच््वानि यत्राह तत्र देवताः ॥ ६२॥ 

निदिशति--आधारेति । व्युच्छन्त्यादीनि षर् । 
पद्यन्त्यादीनि पश्च । बधयन्त्यादीनि पञ्च । पोषयन्त्यादीनि पञ्च । ग्राहयन्तयादीनि पञ्च | 

1 पुष्यन्ती पुष्टा 2. “ ततश्चित्त ^. 8. 3 प्रियान् ए. ¢. 
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यत्राहं तत्र पुण्यानि यत्राहं तत्र केरावः। 
वनितायामहं तस्मान्नारी सवंजगन्मयी ॥ ६२॥ 

योऽभिनिन्दति तां नारी स लक्ष्मीमभिनिन्दति 
योऽभिनन्दति तां रक्ष्मीं तेखोक्यमभिनन्दति ॥ 

यो दष्ट वनितां कांचित् स देष्टि हरिवहभप । 
यो हरोर्वद्टभां टेष्टि स टेष्टि सकठं जगत् ॥ ६५॥। 

ज्योत्स्नामिव सिय दृष्ट्रा यस्य चित्तं प्रसीदति । 
नापध्यायति यक्किचित् स मे प्रियतमो मतः।।६६॥ 

यथा नारायणे नासि मयि वा खाकर किर्विषप । 
यथा गवि यथा विप्रे यथा वेदान्तवेदिनि ६५ 

वनितायां तथा शक्र दुरितं नैव विद्यते । 
'अकस्मषा यथा गङ्गा यथा पुण्या सरस्वती ॥ 

अरुणी ह्यापगा यद्रत्तथा सीमन्तिनी वरा । 
यदस्मि जननी नाम त्रयाणां जगतामहम् ॥&९॥। 

तदिदं नायेवष्रम्भात् सा हि मे परमं बलम् । 
तरेखोक्यजननी देवी सर्व॑कामसमृद्धिनी ॥ ५० ॥ 

मत्तनुर्वनित। साक्षाद्योगी कस्मान्न पूजयेत् । 
न कुयाद् घ्रजिनं नायो; क्वरत्तं न स्मरेत् खियाः ॥। 

ऋते पापात् प्रियं नायः काय योगमभीप्सता । 
जननीमिव तां परयेहेवतामिव मामिव । ५२॥ 

यो द्रेष्टि वनितां मोहात्तत्साहाय्यं न चाचरेत् । 
इदं च श्ण देवेश्च यदरक््यामि प्रियोऽसि मे ॥ 

श्रुत्वा त्वयाप्यनुष्ठेयं नेव वाच्यं हि कस्यचिन् । 
या रूपिणी वरारोहा काचिद् दृष्टिपथं गता ॥ 

तस्यां मां भावयेद्योगी तारिकां मनसा गृणन् । 
अखोल्टुपेन चित्तेन तस्या रूपमनुस्मरेत् ॥ ५५ ॥ 

प्राणं सूय परात्मानं नारीहटदयपृरुषम् । 
संस्मरेदनटं तत्र रूपटावण्यसंपदम् ॥ ७६ ॥ 

1 विकिच्िषा ¢. 

अरोषसंपदोपेतां तां नारी मामनस्मरेत् । 
अनुस्मर गृणन् ब्रह्य भावयेदेव मां धिया ॥ 

ततः समाधिसंपत्तो तत्राविष्टा भवाम्यहम् । 
स्तव्थसवाङ्गविसर॑सो मदावेशस्य लक्षणम् ।५८॥ 

अलोट्टुपेन चित्तेन मां समाराध्य यल्नतः । 
विरमेदेव युज्ञानः पाप्मानं परिवजेयन् ॥ ७९॥ 

एतत्तु परदारेषु नेव कार्य विजानता । 
अयं समाधियंत्रासीत् सानुरञ्यति तद् ध्रवम ॥ 

स्वख्ियामेव कुर्बीति साधारण्यामथापि वा । 
विपवोऽपि न दोषोऽत्र यतों मद्धावभावना॥ 

संसरोजेषु भोगेषु यः संहषमहोदयः । 
मद्रं तदनुध्यायेद् विक्िप्रेन चेतसा ॥ ८२ ॥ 

प्र्ास्तविषयोस्थं यत् सुखं लेखनमन्थनात् । 
समरतस्ततप्रहर्षो यस्तद्धावमनुीटयेत् ।॥ ८३ ॥ 

चक्षुषा विषये दृष्टे या प्रीतिरुपजायते । 
रसिते च श्रुते प्राति सा मे सुखमयी तनुः ।॥८५॥ 

यटच्छोपनतेष्वेवं शब्दस्पशर पादिषु । 
उपपत्तिरियं प्रोक्ता चेतो दमयतो यतेः ॥ ८५ ॥ 

ये हि संस्परोजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आदिमन्तोऽन्तवन्तश्च न तेषु रमयेन्मनः ॥ 

निरस्तरजसा ध्वस्ततमसा सत्त्ववतिंना । 
यदन्तःकरणेनान्तव्यज्यते सुखमुत्तमम् ।॥ ८७ ॥ 

आद्यन्तविधुरं तन्मे सुखं ज्ञानमयं वपुः । 
तत्ताटग्न्यञ्यते नेव संस्पाविंषय श्रिते: । ८८॥ 

अनुबध्नन्ति यद् दुःखं विषयाः सुखवाहिनः । 
मध्वन्तर्विंषसंसष्टं मधुरं यदि भक्षणे ॥ ८९॥ 

किं तेनानन्तरं यत्तद्वथापादयति भक्षिणम् । 
क्रद्धस्य फणिनदछायां यः श्रयेदातपार्दितः।।९०।। 
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स सेवेत नरो भोगान् सुखाय स्पशेसंभवान् । अनेकान्तव्ययायासदुःखसाधन॑जा हि ते। 
साध्यान् दुःखन्ययायासेः सुदरान् दुःखमिध्रितान्॥ सुखमेव न ते क्ुयुदुःखं च सुवते हि ते ॥ १०२॥ 

तनीयसः क्षयिष्णञ्च कः श्रयेद्धिषयान् सुखी । सुखं च तत््षणध्वंसि स्वदश्ादुःखसंमितप् । 
जप्यपूतमिताहारदिव्यसत्त्वतनूकृती ॥ ५२ ॥ चित्रूपमिदं चिन्त्यं भावे भावे विपश्चिता ॥ 

रजस्तमोगणो क्षिण्वन् मस्मियाचारकमंणा । तत्त्वज्ञनमिदं प्रोक्तं संगृह्य च विगृह्य च । 
योगी समाधये शश्चद्यन्नेन दमयेन्मनः ॥ ९३ ॥ विषयेषु च रागस्तु सुखदेतुत्वनिश्चयात् ॥ १०४॥। 

जिते मनसि वे शश्चद्विश्धं तेन विजीयते । स मिथ्याज्ञानरूपत्वात्तच्वन्ञानेरपोह्यते । 
जिते मनसि शद्धा मे तजुरुन्मिषति स्वयम् । तद्िनिश्चयबाघे च हेतुत्वं नेव सिध्यति ॥ १०५॥। 

रकः- अदहेतून विषयान् कश्िन्नाददीत स्वसिद्धये । 
समस्तचिदचिद्धेदतम्त्रयन्त्रविधायिनि । यदिदं तत््वविज्ञानं तस्य ध्यच्छीटनं मुहुः ।।१०६॥ 
विधातरि नमस्ते पङ्कजासने ॥! ९५ । ५. 
विधातरि सवभोगानां नमस्ते पडकज। “*॥ सोऽभ्यास इति तच््वज्ञेस्तत््वशाखेषु गव्यते । 
विषयप्रवणं साश्वच्चपरं बलवद् टृढम् । सृक्ष्मे मह्यणो स्थूले सिरे च चल्वस्तुनि ।१०५५। 

दूर गमज्यर केन तन्मनः || ५६। तिष्ठति यच्चित्तं . भ॒ दृरगमव्यक्त दम्यते केन । ५६ ॥ यत्र तिष्ठति यचित्तं धार्यतेऽभ्यास एषु वेः । 
श्रीः-- वेराम्याभ्यासयोगेन यतमानेन योगिना ॥ १०८॥ 

ददमं दधरं रश्वदणु दुर्बोधमुक्म ४ 
नि वः ट म दम्यते मन उदामं ततः र।म्यति तद् धुवम् । 
वैराम्याभ्यासनिग्राह्यं तन्मनः शक्र चच्वटम् ॥ भ । 

रागस्तु विषये रक्तिः स्वभावाभ्यासयोगजा । तत्त्वार विन्द् संदोदविहारचतुरक्रमे ॥ १८५॥ 
वेर।ग्यं तच्त्वज्ञानेन जन्यते ।॥ ५८ + ष 

४ ̂  ते॥ ५८ ॥ मधुनजिन्मानसावासे नमस्ते पङ्कजासने" । 
दौरात्म्यं विषयाणां यत्तच््वज्ञानं तु तन्मतिः । अभ्यासेन .यथा चित्तं दम्यते बलवद् रृटम् ॥ 

घा € टौरास्म्यं ° - । श . ५ = चतुय छ्षवत्तच द ज्ञया सुधीः ॥ ५५॥ तं प्रदेय पन्थान नमस्त पद्मसभव । 
यो याजो यतो यस्मे भावोऽयमिति चिन्तयेत। श्रीः-- 
विषया बन्धनात्मानो विषिण्वन्ति स्वसेविनः' ॥ वियत्युध्वे तनूभूते जवात् पतति पत्रिणि ॥१११॥ 

अव्यक्ताद्थक्तिमापन्नाः सर्वे ते सुखद्ःखयोः । अरुन्धत्यां तथा सुक्ष्म उनेश्चित्तं निरोधयेत् । 
० र्द), संसिद्धा (~ । विभावयेत् 

ते चनेवस्व विषया विषयेषिणाम् ॥ महति वा चित्तमनन्ते वा विभावयेत् 

प्रणयन्त्यादीनि षट् । १००. विषिण्वन्ति ; वघ्न्तीत्यथः । ̂ “ पिन् बन्धने " इति धातुः । 
१११-११२. प्रथमं वस्तूनि यथा प्रतीयन्ते तथेव तेषु चित्तं निवेद्य, क्रमेण ततो 
वेराम्यमापा्, पश्चात् तत््वानुसंधाने तन्निवेरनीयमितीममथं सरृष्टान्तमाह--वियतीत्या- 

नाम् ^. 2 यचिन्तनं (^. एप वा ^. 0. 4 पङ्कजानने ¢. 
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परिभ्रमति वा चक्रे यत् सृक्ष्ममणु विद्यते । ईैदोशितव्यसंभेदं यत्यंरूपं परावरम् । 
मनस्तत्रैव संयोज्य भ्रामयेद्धमता समम् ॥ ११३॥ सूयेस्थं संस्मरेत्तत्त॒ खरूपं पच्चनिन्दुकम्।। ११६॥। 

इति ते तारिकारूपं सर्वतः सौम्य दर्जितम् । 
इत्थं विज्ञाततस्वस्य ज्ञेयं नेवान्यदिष्यते ॥ ११७॥ 

इतीयं पिण्डसिद्धिस्ते ठेशतः राक्र दर्ता । 
संज्ञामूतिंविधानं च साधनं चाथ मे श्णु ॥११८॥ 

तथाश्वत्थदलग्रेण चरता चाख्येन्मनः । 
तिष्ठति स्थापयेश्चित्तं गच्छता गमयेन्मनः ॥११४।॥। 

प्रद्नार्थमुक्तस्ते प्रकारोऽयं पुरंदर । 
अनेन दमयंश्वित्तं परं योगमवाप्स्यति ॥ १५५॥ 

इति ̀  श्रीपाञ्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे नानायोगप्रकाञ्चो नाम 

त्रिचत्वारिरोऽध्यायः 

दिना । तनूमूत इति । दृरदेशोद्छवनेनाल्यपरिमाणतया दस्य शइ्य्थः। ११३, एवं चक्रादि 
-रण्न्तेऽपि । 

इति त्रिचत्वारिश्ोऽध्यायः 

‡ भ्रीपञ्चरात्र ^. ; श्रीपाञ्चरात्रे ए. 
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ग ऋ-- 

नमस्ते चिदविद्रगेसंरक्षणविचश्चणे । 
जगद्धिधानरिस्मिन्ये विष्णुपल्ये नमोऽस्तु ते॥ १॥ 

स्थूलसुष्ष्मपरात्मानो मेदाः पूव प्रदर्सिता । 
ताराया बीजपिण्डादिभेदं दय मेऽम्बुजे । २॥ 

एको नारायणः श्रीमान् पू्णषाइगुण्य विग्रहः । 
एकाहं परमा तस्य शक्तिः ष।डगुण्यविग्रहा ।। २॥ 

खोकाननुनिषृक्न्ती शश्वज्ज्ञानक्रियात्मना । 
साहं तारिकया तन्वा पोषयामि पुनामि च ।॥ ४।। 

तस्याः परादिभावस्ते शक्र पूवे निदर्सितःः । 
बीजपिण्डादिकान भेदान् गदन्त्या मे निदामय॥ 

या परा दर्शिता पूव यारी सा त्रिधात्मना । 

योगिभि्यतमानेवां मया नारायणेन वा । 
शक्यः प्रभाव आख्यातुं संज्ञायाखिदरोश्वर ॥१०।। 

डुभालुबन्धमात्रं तु संज्ञं परमक्षरम । 
पिण्डिताया इवास्याश्च सिद्धयः साधनानि च ॥ 

स्मरन सततमभ्यासात्तन्मयीकृतविग्रहः । 
योगी मन्मयतां प्राप्य मद्भावं प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 

अहं वा बोधिता तेन साध्षात्कारमुपेयुषी । 
विदधे सकट कामं+ स योगी यं यमिच्छति।।१३॥ 

इति संज्ञामनुः श॒क्र टेशतः संप्रदशितः । 
पदमन्त्रमिदानीं मे श्णु तं सवंस।धकम ॥ १४॥। 

विभञ्य नायमुद्धर्यो न च टेख्यस्तथापि च । 
अविप्रवाय रूपस्य स्वषूपमुपदिश्यते ।। १५॥। 

ओं, हीं, श्री, ओं,ांर, हों ३, हसः 
सांता तादी शक्र तारिकाबीजमुच्यते ।। £ ॥ ३, ओं हीं श्री नमो विष्णवे। ओं ह्वीं श्रीं नमो 
सूर्यानलस्थिता विष्णुपिण्डव्योमेशरोखरा । नारायणाय । ओं हीं श्रीं नमो भगवते वासुदेवाय । 
पौरश्चरणिको योगस्तस्याः सिद्धिश्च दर्िता॥ ५॥ ओं हीं श्री, 

संज्ञाख्या तारिकाया हि योगिभिः उक्र सेव्यते। गजितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
तामद्यावदधानसत्वं गदन्त्या मे निश्चामय ॥ ८ ॥ नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वज ॥ 

गुद्धमेकमुपादाय स्वाहया शक्र योजयेत् । ञं हीं श्रीं भगवन् विष्णो नारायण वासुदेव 
अयं संज्ञामनुर्योगिदेवन्रह्मादिपूनितः ॥ ९॥ पुण्डरीकाक्ष छक््मीपते पुरुषोत्तम जगदादे जगन्मभ्य 

(५ 

७, हीं इति बीजमन्त्र: । ९, शुद्धं ; बीजमित्यथः । ११. रभः राकारः । 

1 निदरिताः 8. (^. ?. > निशामितः ^. 7. 3 ब्रहमर्पिपूजितः ^. ¢, 
5 हो २, हंसः ३, श्रीं नमो विष्णवे 8. ; 1. गऽ श्रीं ३, ओं, आं ३. 
7 जितं ते पुण्डरीकाक्ष महापुरुषपूर्वज । नमस्तेऽस्तु हषीके नमस्ते विश्वमावन ॥ 1, 

^“ सकलान् कामान् ¢. 
6्श्रीहू 7, 
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जगन्निधन श्रीनिवास भगवन्तमभि । भग- 
वन्तं प्रपद्ये । भगवन्तं गतोऽस्मि । भगवन्तमभ्य्थये । 
भगवदनुध्यातोऽहम् । भगवत्परिकरभूतोऽहय । भग- 
वदनुज्ञातोऽहम् । भगवति सृष्टोऽहम् । भगवत्मसा- 
दात् भगवन्मयीं भगवतीं तारिकामयीं लक्ष्मीं पदेरा- 
वत॑यिष्यामि । तद्यथा-ओं श्रीं हीं गुरुभ्यो गर 
पललीभ्यः। शं श्री हीं परमगुरुभ्यः परमगुरु 
पन्नीभ्यः। ओं हीं श्र परमेष्ठिनि परमेष्टन्ये । ओं हीं 
श्री पूर्वसिद्धेभ्यः पूर्वसिद्धाभ्यः। ओं हीं श्रीं रक्ष्मी- 
योगिभ्यो रक्ष्मीयोगिनीभ्यो नमो नमः । 

ओं ही श्री ई नमः संसिद्धिसमृद्धधादिप्रदाय 
परमेकरस्याये परमरहैसि समस्तजनवाङ्मनसस्वा- 
त्मातिवर्तिन्ये निरारम्भस्तिमितनिरञ्जनपरमानन्दसंदो- 
हमहार्णवश्वरूपे परपरये विष्णुविष्णुपल्ये विविष्ण] 
द सवाहा | 

शं ही श्री ईः नमो निरन्तरप्रथमानप्रथमसाम- 
रस्याय स्वस्वातन्त्यसमुन्मिषितनिमिषोन्मेषपरंपरारम्भे 
सखच्छन्दस्पन्दमान विज्ञानवारिधये परसृक्ष्माये विष्णु- 
पल्ये मायाये ई स्वाहा । 

ओं श्री दही श्रीं ईइ नमः स्वसंकत्पबट- 
समून्मीकितभगवद्रथाप्रिभावस्वभवे स्वेच्छावेशवि- 
जम्भमाणसत्ताविभूतिमूतिकारचतुरगुणग्रामयुगत्रिक- 
महर्मिजालाये विष्णपल्ये पञ्चविन्दवे ईः स्वाहा । 

ओं ही श्रीं हिं हिं हिः नमो नियोदितमहा- 
नन्दपरमसुन्दरभगवद्विप्रहप्रकारो विविधसिद्धाञ्ज- 
नास्पदे षाड्गुण्यप्रसरमयपरमसक््वरूपपरमनव्योम- 
प्रभवे" विचित्रानन्दनिर्मटसुन्दरभोगजाटप्रकारपरि- 

१७७ 

णसभ्रवीणस्वमावा परभसूकमस्थुकूपसक्माये 

विष्णुपल््ये पश्चबिन्दवे हिं हिं हिं स्वाष्ट । 

ओंदहींशींञं हीं हीं ही नमः स्संकस्प- 
समीरणसमीयैमाणबहुविधजीवकोशदरषत्पुञ्ञायैे क- 
कितकालकाल्यविकत्पभेदफेनपिण्डनिवहाये भ्वि- 
खासनिदशितभोक्तभोग्यभोगोपकरणभोगसंपदेकमहा- 
सिन्धवे परमसृक्ष्मस्थूटरूपस्थूलाये विष्णुपल्ये पञ्च- 
विन्दवे हीं ही हीं स्वाहा । 

ओं हीं श्री नमः समस्तजगदुपकारस्वीकृतवुद्धि- 
मनोऽङ्गप्रयङ्गसुन्दरये विधाचतुष्टयसमुन्मेषित्सम- 
स्तजनलक्ष्मीकीर्तिजयामायाप्रभावात्मसमस्तसंपदेक - 
निधये समस्तश्क्तिचक्रसूत्रधाराये समस्तजनभोग- 
सोभाग्यदायिनि विविधविषयोपय्रुवप्रडामनि नारा- 
यणाङ्कस्थितये ओं हीं श्री नमो नारायणाय लक््मी- 
नारायणाभ्यां स्वाहा । श्रीं हीं ओं । 

इति ते दर्शितः सोऽयं पदमन्त्रो महाद्भतः । 
ग्राह्यो गुरुमुखादेव कृतदीक्षं मनीषिभिः ॥ १६॥ 

अस्यामधीयमानायामादज्त इव निमेले । 
विद्यायां संप्रकाडोऽहं यावती यास्मि यारश्षी ॥ 

"संबोधितस्वतच्वाथां सर्वसिद्धाभिनन्दिता । 
अङ्गसंततिमस्यास्तु गदन्या मे निशामय ॥ १८॥ 

प्रकारानन्दसाराहं तदन्ते सर्वदर्चिनि । 
सत्सत्त्वन्यञ्जिके चाथ परब्रह्म तदन्तिके ।॥ १९॥ 

ततो भगवतीत्येव विष्णुपन्नि तदन्तिके । 
ज्ञानं जातियुतं वाच्यं हन्मन्तरोऽयं महाद्रतः ॥ 

तत्संबन्धं एव विदोषः । श्रीं स्वाहा इति संज्ञामन्तः । १९. ओं प्रकारानन्दसारे सर्वदर्दिनि 
सत्सत्वन्यञ्जिके परत्रह्रूपे भगवति गिष्णुपलि ज्ञानाय हृदयाय नमः । जाति; स्वाहाश्चब्द; । 

1 श्रीह, 
4 प्रभावाय 1. 
7 घुबोधित ?. 

23 

2 इदा ^, 
5 रूपायै ?. 

° [, गऽ हिंरहिं 

6 सर्वेश्वरि विलास 8. 5, 



१.७८ लक्ट्मीतन्त्रम् 

 -अव्याहतानन्दगते तदन्ते परमेश्वरि । ¶करूटे वैकुण्टपुरवे तु विश्वाप्यायानटस्थिता । 
"सर्वोपरि स्थिते दोषं हन्मन्त्र इव ज।तियुक् ॥। कर्मश्रीरियमुदिष्टा मायान्योमेडभूषिता ॥ ३२॥। 

अहं भ्व शक्तिसपूर्णे जगस्रकृतिके तथा । उत्तमादिकराखन्ते कपिखानख्चारिणी । 
 ज्ञानवेश्वानरशिखे दोषं पूर्ववदिष्यते ।॥ २२ ॥ 

| प्राणाप्राणमयोन्मेषमहास्पन्दमयीति च | 
 सवांश्रमपदातीते कवचं पूर्वरोषवत् ।। २३॥ 

विकारविधुरे चाथ स्वस्वभावस्तथोच्यते । 
 महावीयेमयीत्येवमसखरं पूर्वोक्तरोषवत् ॥। २४॥। 

परानपेक्षसामर्थ्ये सर्वभरसविनीति च । 
. अन्ते बोधमयीत्येवं नेत्र पूर्वोक्तदोषवत् | २५॥। 

पञ्चके ब्रह्मणां कूटे शान्तानटविहारिणी । 
` ब्ह्मश्रीनौम मायेयं व्योमेशकृतरोखरा ॥। २६ ॥ 

चतुष्के धारणाकूटे सृक्ष्मानखविहारिणी । 
ऽधारणाश्रीरियं मायान्योमेाकृतदोखरा ॥ २७५॥ 

 प्रधानानलपीठस्था व्योमेशकृतदेखरा । 
पुरुषश्रीरियं ज्ञेया चेतनोघप्रसारिणी । २८ ॥ 

ध॒वानटस्थिता मायान्योमेशकरृतरेखरा । 
प्रधानश्रीरियं ज्ञेया सर्वचेतनकारिणी ।॥ २९॥ 

 वामनादिपवित्रान्ते पवित्रानर्गामिनी । 
अन्तःकरणश्रीमायान्योमेशकृतरोखरा ।। २० ॥ 

 नरादिताख्लक्ष्मान्ते खग्धरानर्चारिणी । 
ज्ञानश्रीरियमुद्िष्ठा मायान्योमेश्चभूषिता ॥ ३१॥ 

भूतश्रीरियमुदिष्टा मायान्योमेङभूषिता ॥ ३३॥ 

ब्रह्मश्रीपूर्विका एता अष्टौ पद्मदलाष्टगाः । 
पदमूर्तस्तारिकायाः परिवाराः प्रकीतिताः ॥ ३४॥ 

स्वास्ताः पद्मगभांभाः प्रसन्नाननपङ्जाः । 
बाहूद्न्दरे धारयन्यः प्रफुं पङ्कजद्रयम् ।। २५ ॥ 

्ह्मश्रीः पूर्वहस्ताभ्यां ब्रह्माञ्जणिकरी शुभा । 
पूवाभ्यां धारणारक्ष्मीः ञुद्धाञ्ुद्धविभाजिनी ॥ 

पूवोभ्यां पुरुषश्रीस्तु प्रसादाञ्जलिकारिणी । 
पूवाभ्यां प्रकृतिश्रीसतु पाराङ्खछुराविधारिणी ॥ 

अन्तःकरणलक्ष्मीस्तु तकेमुद्राविधारिणी । 
अधोमुखे पाणितले कनिष्ठानामिकाद्यम्।। ३८ ॥ 

कुख्येद्धारयेदन्यदङ्गुल्योद्धितयं सह । 
विशिष्य धारयेत्तददङ्गुठ प्रोन्नतं बखात्।। ३९॥ 

उन्नते दक्षिणतले बहिमुखमवस्थिते । 
संनिवेरास्तथा काये एषा मुद्रा तु ताकिंकी ।। ४०॥। 

तथाविधे करदरन्द्रे व्याख्यामुद्रा त॒ या भवेत्| 
ज्ञानश्नियस्तु सा मुद्रा कर्मलक्षम्या निबोध मे ॥ 

करणन्याप्रतौ पाणी ससंरम्भोदयमौ सदा । 
एषा मुद्रा समुदिष्टा कम॑लश्षम्या महामते ॥ ४२॥। 

२.१. ओं अव्याहतानन्दगते परमेश्वरि सर्वोपरि स्थिते ज्ञानाय शिरसे नमः। २६. 
ओं ५ श्रीं इति ब्हमश्रीमन््रः। २७, अं ४ यं इति धारणाश्रीमन््रः। २८, 
म्रीं इति पृसुषश्चीमन्रः । २९, भ्रीं इति प्रधानश्रीमन्नरः। ३०, बं फं प ग्रीं इति अन्तः 

इति कर्मश्रीमन्रः। ३३, ञं जलं जं छं चं डंधेगं खं कं क्रीं इति भूतश्रीमन्नरः | 

१ सर्वेश्वरि ^. 

° धारिणी ^+. 
2 हि 8. ¢ 
¢ 8. 7. 0011 ण [768 {ना [धु6, 



चतुश्वत्वारिशोऽध्यायः १५७९ 

भूतरश्षम्याः करौ पूर्वौ नानाभोगप्रदायिनो । 
महालक्ष्मीमयं कूटमेक सवसुखावहम् ॥ ४३ ॥। 

श्रणु मे सावधानेन चेतसा बर्सृदन । 
गरुडादिकराखान्तं तं नरः प्रोद्धरेत्कमात् ॥ ४४ ॥ 
कराखानख्गां मायां सन्योमेशामथोश्चरेत् । 
महालक्ष्मीमयं कूटं महाश्रीरस्य देवता ॥ ४५॥ 
एकानेकस्भावा सा साकारा च निराकृतिः । 
अनन्तवक्त्रानन्तपदा तथानन्तकरा परा ।॥ ४६ ॥ 
आधाराधेयभावेन सर्वत्रावस्थिता सदा । 
नानावणा तथा नानादाखम्रामोघसंकुटा ।। ४७ ॥ 
बूरा सोम्या समासीना नानासंपत्प्रकषिंणी । 
सर्वत्र सुलभा ध्येया कमखोद्रभास्ररा ॥ ४८ ॥ 
इयमेव विपयेस्ता गरुडान्ता महामते । 
पर्ववदूपतो ध्येया पूर्वोक्तफरदयिनी ॥ ४९ ॥ 

सख्र्टिसप्तकं देव्याः किरणत्वेन संस्थितम् । 
बिन्दुराधारभावेन सृष्टिः सं रूपमूजितम् ॥५०॥ 

इति ते तारिकामूर्तिः पदाख्या संप्रदर्षिता । 
अवधानवदस्यां त्वं सदा चेतो निवेशय ।। ५९१ ॥ 

शतकोरिप्रविस्तारालक्ष्मीतन्त्रमहार्ण वात् । 
अयं सारः समुद्धूय स्निग्धया दशितो मया ।(५२॥। 
अङ्कस्थायां मयि पुरा देवदेवो जनादेनः । 
उजहारारविन्दाक्षो विद्यां मस्रीतये पराम्॥ ५३॥ 

यथा हि चन्द्रिकां दृष्टा चृणां चेतः प्रसीदति । 
विद्यामिमां तथा दृष्टा योगिनां हस्रसीद ति ॥५४॥ 

न यमादिपरिङ्केश आसनन्यसनं न चः । 
न प्राणायामतः छे नैव किंचिदिहेष्यते ॥ ५५॥। 

सुखासीनः प्रसन्नात्मा यथेष्रासनविग्रहः। 
अभ्यस्य मनसा विद्यामिमां सिद्धिं नियच्छति ।। 

यथा नदो नदश्चिव संद्वन्ते महोदधौ । 
एवे स्वाः परा विद्याः संप्वन्ते पदात्मनिः ॥ 

असंख्येयानि रल्नानि यथा नदनदीपतो । 
असंख्येयानि तेजांसि पदमूतौ तथा विदुः ।॥५८॥। 

यथान्नं मधुसंसष्टं मधु चान्नेन संयुतम् । 
एवं बीजादयो भावस्तारायाः ्रीतिदायिनः ॥ 

अहं नारायणाङ्कस्था सर्वलोकमहेग्री । 
“सर्वसंपन्मयी ध्येया पदमूर्तिविंवक्षिता ।। ६०॥। 

अहमेव पुनः शक्र परा करुणयोद्यताः । 
साधकानां हिताथांय मनसो भावनाय च ॥६१॥ 

अखण्ड परिपूणा हि चतुधात्मानमात्मना । 
द्मां विद्यामयं मूर्तिं विभजामि हितेषीणी ॥६२॥ 

विभक्तानां तु मूतीनां मन्मयीनां पुरंदर । 
विधि चतसृणां त्वं मे यथावच्छोतुमहसि^।।६२॥ 

इति शश्रीपाच्रात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे रहस्यप्रकाो नाम ` 
चतुखधत्वारिरोऽभ्यायः 

४४. महारक्ष्मीमन्त्रः क्षं इत्यारभ्य कं इति पयन्तं पठित्वा करं इति पठेत् । ५२. 
शतेत्यादि । अनेन मूलभूतं रक्षमीतन्त्रं॑शतक्रोरिग्रन्थपरिमितमिदयुक्तं भवति । ̀ ६२, 
चतुर्धेति । र्ष्मीकीर्तिजयामायाख्याश्चतस्नो विधा अनन्तराध्याये वक्ष्यन्ते । 

इति चतुश्वत्वारिशोऽध्यायः 

1 घुभगा ^. ए. 0. 

5 पराकारा यथोद्यता ^. 0. 
५ तथा &\. 3 पदाध्वनिं ^. 0. 

6 ज्ञातुमर्हसि ^, " भीपञ्चरात्र ^‰.; पाञ्चरात्रे 8. ` 
4 संपत्समरद्धये या ¢. #. 

£ लक्ष्मीतन्त्रे सारे 5 



पञ्चचतारिदोशव्यायः 

श्री-- 
अहं नारायणी देवी पूर्वेषामपि पूव॑जा । 
साक्षाद्भगवतो विष्णोठैक्ष्मीः श्रीरनपायिनी ।। १॥ 

विभजामि स्वया शक्त्या चतुधोत्मानमात्मना । 
लक्ष्मीः कीतिंजेया माया चतस्रो मूतयश्च ताः ॥ 

या सा "शक्तिः परा क्ष्मीरहंताहं विभोहैरेः । 
विभजन्ती स्वमात्मानं चतुधा जगतो हिते।३॥ 

सहमेव पराहता भवामि प्रथमा तनुः । 
छक्ष्मीनाम म्ाभागा स्वैश्धयेफटम्रदा ॥ ४ ॥ 

कीतिनांम द्वितीया मे तनुः सत्कीतिंदायिनी । 
जया नाम तृतीया मे तनुर्विंजयदायिनी ॥ ५॥। 

माया नाम चतुर्थीं मे सवाश्चयेकरी तनुः । 
लक््मीः कीतिजैया मायेत्येवं नारायणाश्रयाः ॥ ६।। 

नारायणाश्रयाया मे मूतंयः परमोञ्ज्वखाः। 
स्वराक्तिनिचयोपेता निराकारस्तु निष्कलाः ॥ ५॥ 

सूयेस्य ररमयो यद्रदूमयश्चाम्बुधेरिव । 
सर्वशवयेप्रभावे तु रक्ष्मीखेष््मीपतेः स्थिता ।॥ ८ ॥ 

नानाविरोषटक््मीभिः कोटिसंस्याभिरावृता । 
कीर्तिसतथाविधा नेव विभिन्ना विग्रहे विभोः।(५॥ 

तन्नास्ति यन्न हि तया व्याप्रं सामान्यदेहया । 
यस्य यत्र च या कीर्तिः स्वसामथ्यासजायते।।१०। 

सा सा शूपविरोषोऽस्याः सामान्यात्मन उपस्थिता । 
जया जयेश्वरस्येवं व्यापिभावेन संसिता ।॥ ११॥ 

या काचिद्विद्यते माया जगत्यस्मिम् सुरादिषु । 
भगवन्माययोद्भूां तां मां विद्वि सुरेर ॥ १२॥ 

तदीयं निष्कटं रूपं मदीयं च विहाय वै । 
कोऽस्मिस्तत्त्वोदधो चास्िः चतुधां सुरसत्तम ॥ 

भगवच्छक्तिभिः सम्यगाभिर्योँगविभाविताः । 
स्वालोकन्ञानसामथ्यात साकारत्वमुपागताः ॥१४।। 

ध्यातव्याः साधकश्रषठैरिज्याः पूज्याश्च सिद्धये । 
तासां ममादिभूताया लशा मूतिं" निञ्ञामय ॥ 

सोम्यवक्त्रा सोम्यनेत्रा द्विभुजा चारुकरुण्डखी । 
पदमग्भोपिमा कान्या मेखलादाममण्डिता ॥ १६॥। 

८, लक्ष्मीपतेः सर्वश्व्यं॑प्रभाव इत्यादिकं रक्षम्यायत्तमित्यथः । न चैतावता 
भगवतः पारतत्व्यं न्यूनता वा । गुणाहितो ह्यतिशयो गुणिनि प्राशस्त्यं वधयति। आहुश्चामि- 
युक्ताः--““ स्वतः श्रस्वं विष्णोः स्वमसि तत एवैष भगवांस््वदायत्तद्धि वेऽप्यभवदपराघीन- 

विभवः । स्वया दीप्त्या रलं भवदपि महां न विगुणं न कृष्टस्वातन्व्यं भवति च न 
चान्याहितगुणम् ॥ ' इति । १३. चतुर्धा ; वादुदेवसंकर्षणाद्या्मना र्क्ष्मीकीत्यादयारमना 
च । १४. योगविभाविता रक्ष्मीकीत्यादयः ध्यातव्या इत्यन्वयः । १५. प्रथमं रक्मीरूपमाह 

1 लक्ष्मी; परा शक्ति; ८. ©,  तत्वोदधावस्ति . 1. मूर्तीः £. 
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शेतमाल्याम्बरधरा हारकेयुरमण्डिता । 
सर्वरुक्षणसंपन्ना पीनतुङ्गघनस्तनी ॥ ९५ ॥ 

परबुद्धोत्पलखविस्तीर्णखोचना सुस्मितानना । 
"चरद्विरेफपटलतुस्यैयेक्ता तथाख्कैः ।। १८ ॥ 

छलाटे तिखकं चित्रं वहन्ती च मनोहरम् । 
आरक्ताधररल्ना च वंशमुक्ताफटद्विजा ॥ १९॥ 

अर्धचन्द्रटखाटा च नीट्ुञ्चितमूधेजा । 
पाञ्ञाङ्क्ुडशधरा देवी धममकामार्थमोक्षदा । २०॥ 

बद्धपद्मासना चेव मकछुटोत्तमशोभिता । 
एवं ध्येयाहमीलाना खक्ष्मीव्यूहस्थिता सती ॥।२१॥ 

मन्त्रमस्याः प्रवक्ष्यामि तं मे निगदितः णु । 
तास्कि नाम यद्वीजं हृदयं तत्परं मम ॥ २२॥ 

पूवे श्रणवमादाय तदन्ते तां नियोजयेत् । 
दथक्षीरं तु ततो रक्ष्ये नमश्चान्ते नियोजयेत् ॥। 

ततः परमशब्दं तु तदन्ते पुरुषेश्वरम । 
आनन्दिने च गरुडं वरुणं च समुद्धरेत् ॥ २४॥ 

स्थितायेपदमस्यान्ते भूयो मद्धदयं पठेत्। 
अनुबीजं तदन्ते च मद्रीजं पुनरुत्तमम् ।। २५॥ 

वह्टिजायां तदन्ते च मूर्षिमन्त्रो मेदः । 
विंशलयणः स्मृतः सोऽयं साक्षाहक््मीसमाह्ययः।। 

अद्गमन्तरं निबोधास्या यथावद् वृत्रसूदन । 
शान्तमादाय तस्यान्ते विन्यसेत् पुरुषेश्वरम्॥२५५। 

अनटं तदधःस्थं च पिण्डमेतलरयं स्मृतम् । 
'अन्ते युगादिमायोज्य शह्याद्यन्तस्वरषद्कयोः ॥। 

चन्द्रिणं व्यापिने चैव सर्वेषामुपरि न्यसेत् । 
विद्धि षड् हृदयादीनि तान्यस्यान्तानि वासष ॥ 

टक््मीसखीनामधुना मन्त्रानेताननिश्ामय । 
सव्यं तत्स्थं वराहं च भमायान्तममृतं तथा ।३०॥ 

वरुणं रामयक्तं च चत्वारो बीजनायकाः । 
चन्द्री व्यापी क्रमाद्योज्यो सर्वेषां मूर्धि वे ततः ॥ 

ऋदिवद्धिः समृद्धिश्च विभूतिश्च सखीगणः । 
तारं बीजं ततः संज्ञा खदा चासां मनुः स्मृतः ॥ 

सख्यश्चतसखर एताः स्यर्दिभुजाः सौम्यदशेनाः । 
पद्यकोराप्रतीकशाः श्रीवरक्षचमराङ्किताः ॥ ३३ ॥। 

पद्मासनोपविष्टाश्च प्रेक्षमाणा मदाननम् । 
एवं ध्येयासतु सख्यस्ताश्चतुरोऽनुचराऽ्श्रणु ।३४॥ 

--तासामित्यादिना । १८. चरन्तीति चराः । भ्रमणशील इत्यर्थः । २२. तारका 
हीमन्त्रः। >२३-२६., ओं हीं रक्ष्ये नमः परमरक्षावसिताये हीं श्रीं दीं स्वाहा इति 
विंशत्यक्षरो मूर्तिमन्तः । २७-२९, अङ्गमन्त्र इति । हृदयायङ्गमन्त्रे इत्यथः । मन्त्रानुद्धरति 
--रान्तमित्यादिना । र्ट, रट्, लु 4 स, स्रं इत्येत; प्रत्येकं र इति संयोजनेन 

मन्त्रा उद्धृता भवन्ति । ३०. ऋद्धिः, वृद्धिः, समृद्धिः, विभूतिरिति चतस्रो रक्ष्मीसख्यः । 
तासां बीजमन्त्राः ऋ, वृ, सि, विं इति प्रत्येकं टं इति सहिताः । ३२. ओं ऋ टं ऋद्ध 

+ चट ]. 

2 अन्तर्यागाि ए. ¢. 
6 मायाक्त 1. 

५ निगदतः ^. 

« टुद्यन्ते 8. ` 
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रवण्यः सुभगश्चैव सोभाग्यश्च तृतीयकः । 
चतुर्थः सोमनस्यश्च चत्वारोऽनुचरा मम ॥ २५॥ 

चतुुजाः सोम्यवक्त्रा नीखकोशेयवाससः । 
दधतः पद्मकुम्भो च नलछिनीष्वजमेव च ।। ३६॥। 

प्रफुह्टामख्वक्षं च चतुर्भिः खभुजेः शुभः । 
मन्त्रानेषां प्रवक्ष्यामि तत्त्वतस्तान्निबोध मे २५ 

विव्ुधस्त्वादिदे वाद्यः सोमोऽथ भुवनस्थितिः' | 
द्विधामृतं समादाय भूधराभ्यां नियोजयेत् ।।३८॥। 

चन्दरिव्यापिसमेतानि स्मरद्रीजानि तत्त्वतः । 
तारं बीजं ततः संज्ञा नमश्चान्ते मनोः स्मृतः ।(२९॥ 

एतत् साङ्गपरीवारं खश््मीरूपं निदितम् । 
कीरयाख्याया द्वितीयाया मूर्ते रूपादिकं णुः ।।४०॥। 

रूपेण सदृशी लक्ष्म्या वणतश्चम्पकप्रभा । 
दोषे रक्ष्मीसमा रूपे मूतिंमन्त्राननिबोध मे ॥ ४१॥ 

तारं मद्ुदयं पञ्चात् कराखो विष्णुसंयुतः । 
खग्धरञ्चानखारूढ णेञयेपरिभूषितः । ४२ ॥ 

नमः सदोदितानन्द विग्रहायेपदं ततः । 
मद्रोजं कमदारूढमनलं विष्णुभूषितम् ॥ ४३ ॥ 

व्यापिना च समायुक्तमन्ते बीजमिदं स्मरेत् । 
स्वाहापदं मनुः सोऽयं विशाय्णस्तु कीतिंतः।(४४।। 

स्वाहा इत्यादयो मन्त्राः । ३५. रुश््यनुचरा खवम्यादयः। ३८. अनुचरमन्त्रा उच्यन्ते 

रक्ष्मीतेन्त्रम् 

अङ्गमन्त्रान्निबोधाद्य गदन्या मे निशामय । 
कराटमनलारूढं कृत्वा संयोज्य पूर्ववत् ॥ ४५ ॥ 

आनन्दाद्यः स्वरेश्वन्दरिव्यापियुक्तेः श्रियो यथा । 
अङ्गमन्त्रा इमे कीर्तेः सखीरूपमनूञ्छणु ।। ४६॥ 

द्युतिः सरस्वती मेधा श्चतिः सस्य दमाः स्पृताः । 
द्विभुजा देमव्णाभाः कीर्तिरूपाः स्मिताननाः ॥ 

सुपुस्तकं करे वामे दक्षिणे चामरं करे । 
मन्त्रान् कीर्तिसखीनां तु गदन्यया मे निशामय ॥ 

मदनं चामृतं चेव प्रधानं शंकरं तथा | 
एतान् कृत्वानटरूढान् मायया परिभूषयेत् ॥ 

चन्द्रिणं व्यापिने दद्यात् सखीमन्त्रानिमान् स्मरेत्। 
कीर्तेरनुचराणां श्तु नामरूपादिकं ऋणु ॥ ५० ॥ 

वागीडो जयदश्चैवः प्रसादख्माण एव च । 
ध्येयाः किंडुकवणाभाः "कान्तषूपा मनोहराः ॥ 

शेताम्बराश्चतुदैस्ताः सवांभरणमभूषिताः । 
वामदक्षिणहस्ताभ्यां मुख्याभ्यां तेषु चिन्तयेत् ॥। 

राङ्कमिन्दुडाताभं च कदम्बाख्यं महा्रमम् । 
सपुष्पं षटूपदोपेतमपराभ्यां निबोध मे ।॥ ५३॥ 

पूर्णचन्द्रोपमं वामे दपेणं दक्षिणे करे । 
मयुरन्यजनं शुभ्र दधतश्चारुखोचन।ः ॥ ५४ ॥। 

विबुध इत्यादिना । खं, सँ, सौ, सौ, ट इति बीजमन्त्राः । ३९, ओं खां रं खवण्याय 
नमः इत्यादयो मन्त्राः । ४२. ओं हीं की श्रै नमः सदोदितानन्दकमरहाये दीं करीं स्वाहा 
इति विंशत्यर्णो मन्त्रः । ४५, अङ्गमन्त्राः क्रां क्रीं इत्यादिका रक्ष्या इव ज्ञेयाः| 

८४६. सखीत्यादि । सखीः तासां हखूपाणि मनंद्च श्ुषित्यथः । ४९, मदन- 

मित्यादि । भरी, सी, म्री, श्री, रं इति मन्त्राः। ५१. कीर्तरनुचराः-वागीरादयः । 

1 यितः 2. 1. 

५ अमयदश्ेव 8. ¢. 7. 
° रूपादि तच्छृणु ^. ©. 
5 कान्ति 8. 

8 च ए. ¢, 7. 
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वराहमादिदेवाद्यमप्रमेयं च केवलम् । 
पविच्रमनटषूदं खग्धरं च तथाविधम् ५५ ॥ 

आदिदेवान्वितं कृत्वा तेषामृध्व सुयोजयेत्। । 
चन्दरिणं व्यापिनं चान्ते मन्त्रा अनुचराभ्रिताः।। 

कीर्तेद्वितीयमूर्तवै कमोऽयं परिकीर्तितः । 
हूपादिकं तृतीयाया जयाया मे निरामय । ५७ ॥ 

रूपेण सटी टक्षम्या जया परमजश्ञोभना । 
तारश्च तारिका चेव जन्महन्ता चतुगेतिः ॥५८॥। 

आदिदेवान्वितः पश्चात् स एवेश्वयसंयुतः । 
१्तारमादाय तस्यान्ते कारं सपरमेश्वरम् ॥ ५९॥ 

व्यापको जन्महन्ता सरामोऽथ सखग्धरस्तथा । 
आकिदेवान्वितो धताँ प्रधानश्च तथाविधः ॥६०॥ 

वरुणोऽथामृतसश्च धन्वी रामविभूषितः। 
वेराजश्चादिदे वाद्यः शङ्क णेश्वयभूषितः ॥ ६१॥ 

तारिका शाश्चतोऽरोषभुवनाधारविष्णुमान् । 
व्योमे्भूषितश्चाथ वहविपन्नी ततः परम ॥ ६२॥। 

जयाया मूर्तिमन्त्रोऽयमङ्गमन्त्रान् निबोध मे । 
जन्महन्तारमादाय काटपावकभूषितम् ॥ ६३ ॥ 

स्वरावभूषयेत् प्राग्वश्वन्द्रिव्यापिसमन्वितेः । 
अङ्गानि हृदयादीनि जयायास्तानि संस्मरेत् 

जयन्ती विजया चैव तृतीया चापराजिता । 
सिद्धिश्तुथीं विज्ञेया जयासख्य इमाः स्मृताः ॥ 

अनितं विष्णुसंयुक्तं वरुणं भ्चेद्धसंयतम् । 
केवख्व्यापकं चैव सोममिष्टविभूषितम् ॥ ६६॥ 

चन्द्रिन्यापिसमायुक्तं कृत्वा संयोज्य संज्ञया । 
स्वाहामन्ते समायोज्य सखीमन्त्रानिमान् स्मरेत्॥। 

+नीटखनीरदवणाभाः प्रसन्नवदनेक्षणाः । 
पीताम्बरधराः सवाः सख्यः कनककुण्डलाः ॥ 

ऽसितचामरहस्ताश्च चित्रवेत्ररताकराः । 
निरीक्षमाणा वदनं जयाया अनितस्य च ॥ ६९॥ 

प्रतापी जयभद्रश्च तृतीयस्तु महाबलः । 
उत्साद्ेति वर्गोऽयं जयानुचर संक्षितः || ५० ॥ 

रक्ताम्बरधरा: सर्वे चतुहेस्ता महाबलाः । 
धनुबोणकरश्धेव गदाचक्रधरास्तथा । ७१॥। 

इत्थं तेऽनुचरा ज्ञेयाः° पुष्पाभरण्भूषिताः। 
पद्मनाभोऽनलारूढोऽजितः कारस्तथेव च ॥५२॥ 

५५. वराहो वकारः । पवित्रं पकारः । सग्धरः तकारः । ५८. तारः प्रणवः । तारिका हीं 

` मन्त्रः। जन्महन्ता जकारः। चतुगेतिः यकारः । ५९. कालः मकारः। परमेश्वरः विसगैः। ६०. 
व्यापकः अकारः । रामः इकारः । धतां धकारः । प्रधानः मकारः । ६ १, धन्वी थकारः । 
वैराजः तकारः । शङ्खः यकारः । ६२. राश्चतः जकारः । विष्णुः इकारः । व्योमेशः 
अनुस्वारः । वहिपली स्वाहाकारः । ६३, कारुपावकः रेफः । ६६. अजितः जकारः । 

वृस्णः वकार्ः । इः इकारः | सोमः सकारः । दष्टः इकारः । ६८, जयासखीनां ख्पमाह- 

नीरेत्यादिना । ७०, जयानुचरा उच्यन्ते 

1 मूधषु योजयेत् ८, (3. 
3 सिद्ध्॑युतम् ^.; चेद्धस॑रितम् ¢; चेन्द्रसयुतम् ए. 
५ (, 8110 0. ग11{ {11766 11765 {01 1€1€ 

जयानुचराणां रूपमाह 

नरम् ^. ए. ए. 

कुन्दकुड्मल्वर्णामाः पसन्नवदनेक्षणाः । पीतौम्बरधरा; सर्वाः प्रसन्नमुखपङ्कजाः ॥ ̂ + 
5 7, 0118 11115 1116 8 ध्येयाः 4, 8, 



१८४ 

उहामश्व सुरेशेते चन्दरिव्यापि विभूषिताः । 
प्रण्रचाया नमोऽन्ताश्च संज्ञया च समन्विताः ॥ 

जयानुचरमन्त्रास्ते विज्ञेया वृत्रसूदन । 
अयं तृतीयमूतेमे जयाया विधिरद्भूतः ॥ ५४ ॥ 

चतुथ्याः संविधानं मे मायामूर्तर्निञामय । 
सवोश्वयेकरी देवी देवदेवस्य शरङ्गिणः ॥ ५५ ॥ 

माया नाम महाराक्तिस्तुरीया मे तनुः परा । 
रूपेण सदृशी रक्ष्या मूर्तिमन्त्रं निञ्चामय । ५६॥। 

आदाय तारकं पूव तारिकां तदनु स्मरेत् । 
मायाये च नमः पश्चात् काट ओदनसंस्थितः।।५५) 

 चामश्रसंयुतः सूयः खग्धरो विष्णुभूषितः। 
केवखोऽसौ नरान्स्योऽथ मदनो गोपनान्वितः ॥ 

पुण्डरीकोऽनटारूढो रामवांस्तवनन्तरम । 
ताल्लक्ष्मादिदेवाल्यः शङ्क ेश्वयसंयुतः॥। ७९॥ 

ततः काटोऽनरषट्टो मायाव्यापिसमन्वितः । 
मायाबीजमिदं दिव्यं तारिकोर्ध्वस्थितं स्मरेत् ॥ 

वहिजाया तदन्ते स्याटिंशदयर्णो मनुः स्तः । 
अङ्गान्यस्य प्रवक्ष्यामि तानि मे त्वं निरामय ॥ 

मायाबीजं समादाय गोपनादयेः स्वरः कमात् । 
विभेद्य पूर्ववत् काया हयङ्गक्लपिर्विपश्चिता ८२ 

मोहिनी ्रामणी दुगा प्रणी च सुरे्धर । 
मायाखख्यश्वतसरस्ता विज्ञेया रन्नभासुराः ॥ ८३॥ 

लावण्येन च वीर्येण सौन्दर्येण च तेजसा । 
मायातुख्या दमा देन्य: सितवस्रानुलेपनाः ॥८४॥। 

लश््मीतन्त्रम् 

वामराङक्राहस्ताश्च बद्धपद्मासनस्थिताः । 
मन्त्रानासां प्रवक्ष्यामि श्रणु त्वं बरसूदन ।। ८५ ॥ 

प्रधान ओदनारूढो धरचो रेफादिदेववान् । 
मदनो भुवनाषूढो योऽनलेश्वयसंयुतः ।॥। ८६ ॥! 

चन्द्रिन्यापियुता ह्येते सर्वे प्रणवपीठगाः । 
सज्ञास्वाहायुजो मायासखीमन्त्रा इमे स्मृताः ॥ 

मायामयो महामोहः शम्बरश्च कलीश्वरः। 
चत्वारोऽनुचरा एते काकालीकजलोपमाः।। ८८॥ 

चतुभुजा महाकायाः सौम्यवक्त्राः स्मिताननाः । 
केयुराभरणोपेताः पीतकोरोयवाससः ।॥ ८९॥। 

दारू पुरसंयुक्ता नानाकुसुमभूषिताः । 
तुषारधूकिधवखाः खद्गपाराकरोयताः ॥ ९० ॥ 

बाणं कामुकमन्यस्मिन्नातपत्रं करद्वये । 
प्रधानो गोपनोपेतः केवरस्दनन्तरम् ॥ ९१॥। 

संकरः केवल्ब्ैव केवलः कमलस्तथा । 
चन्द्री व्यापी च सर्वेषां क्मान्मूधैसु विन्यसेत् ॥ 

तारकाद्या नमोऽन्ताश्च संज्ञया च समन्विताः । 
मन्त्रा मायामयादीनां चतुणां ब्सूदन ॥ ५३ ॥ 

सर्वेषामङ्गमन्त्राणां ध्यानं सामान्यमीरितम् । 
मुद्राश्चाङ्गसमेतानां देवानामपि वासव ॥ ९४॥ 

याः पुरस्तान्मया प्रोक्ता दशयेत्ता यथायथम् । 
एकेकटाः समस्ता वा देवीरेता भजन्नरः ॥ ९५ ॥ 

यथामति यथोत्साहं युज्यते परया श्रिया । 
एताश्चतखस्तन्व्यो मे भगवत्किरणास्मिकाः ।।९६॥ 

--रक्तेत्यादि । ७२, पद्मनाभः पकारः । अजितः जकारः । काकः मकारः । उदामः 
उकारः | ७७, ओदनः ओकारः । ७८, नरः नकारः । मदनः मकारः । गोपन: आकारः । 
७९, पुण्डरीकः शकारः । तार्लश््मा तकारः । ८६, भुवः भकारः । भुवनम् उकारः । 



शचत्वारिंशोऽध्यायः ८६, 

राभिः स भगवान् देवः पूर्णरूपोऽर् 
ककस्या असंख्याताः शक्तयस्तत्तदाम्िकाः॥९५५। 

अनन्तपरिवारास्ता इति शक्तिमयं जगत् । 

आसां चतसणामेकां शक्तीनां परमेश्वरीम् ॥९८॥ 

बूभूतां परार्हतां विष्णोस्तद्ध मं ध्मिणीम् । 
पर्वहाक्तिमयीं तां मां शक्तिचक्रस्य नायिकाम् ।। 

काडानन्दयोरन्तरनुस्यतामनुस्मरेत । 
भ्रम्रीषोमद्रयान्तःस्थां मध्यमागानुवर्तिनीम्।१००॥ 

भ्पराच्या मनोवृत््या "मन्वीत मतिमान्नरः । 
भस्तमानाय्य सौषुम्रे मर्गे सूयैनिशाकरो ॥१०१॥ 

अपराचीनया वृत्त्या कुवीत मयि संस्थितिम् । 

राक्र -- 

देषदेवमये देवि सरसीरुहसंस्थिते ।। १०२॥ 

मुद्रा देवीसखीनां च किंकराणां च मे वद् । 

श्रीः- 
देवीनां दर्तिता मुद्राः पुरेव बटसूदन ॥ १०३॥ 

तत्सखीनामिदानीं तु षोडशानां निबोध मे । 
संमुखो तु करौ कृत्वा सुस्पष्रौ सुप्रसारितो।।१०४।। 

कनिष्ठानामिकाभ्यां वै युगं युगं हरेत् । 
मेटयेन्नखदेशाश्च यथा स्यादेकपिण्डवत् ।। १०५॥ 

अङ्गुीभिश्चतसभिः पाणिमधभ्ये निराश्रयम् । 
अङ्गष्ठौ दण्डवत्कृत्वा प्रान्तलम्नी प्रसारितो ॥ 

अङ्गुलीनां चतसणां विश्रान्तौ चोदरावधेः। 
सपेकुण्डटवत्कृत्वा प्रयल्नात्तज॑नीद्रयम् ॥ १०७ ॥। 

2 ‰, छण पा वृण्म्लाऽ 10) 166, 
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साय चाग्रतो ठप्ने मध्यमे द्वे सुरेश्वर । 
कनीयस्यो ऋजूभूते समारभ्य करद्वयम् ॥ १०८॥ 

कुयाच्चैवातसटम्रं मांणिबन्धावसानतः । 

ईषदङ्गुष्ठमूले तु मणिबन्धं करढमात् ॥ १०९५॥। 

कुयादिकसितं चैव मूद्रेषा बरसूदन । 
महायोन्यभिधाना च त्रिोकजननी परा ॥ ११०॥ 

्रशीक्र्याज्ञगत् सर्वं कामतो यदि योजिता । 
अत्रानुष्ठानयत्ता खी बद्धा दूरात् प्रदज्ञेयेत् ॥१११॥। 

मुनीनां गतसङ्गानां क्षोभं जनयते क्षणात् । 
पुरुषोऽत्राभियुक्तो वा दशोयेद्टनितासु च ॥ ११२॥ 

निघृत्तकामधमासु चाबरास्रथवा मुनेः । 
्ुभ्यन्यमदनास्ताश्च सकामायास्तु का कथा ॥ 

एषा साधारणी मुद्रा सवांसामपि वासव । 
वक्ष्येऽथानुचराणां तु षोडशानां समासतः ॥ 

परषठलप्रो करो कृत्वा मोक्षयेत्तदनन्तरम् । 
प्रदेरिनीयुगं चेव कनिष्ठायुगरं तथा ॥ ११५ ॥ 

अधोमुखं तु सुस्पष्टं ताभ्यां मध्यं" महामते । 
कनिष्ठिकाटयं लप्र विरटं तजनीयुगम् ॥ ११६॥ 

मध्यमानामिकायां तु युग्मं युग्मं तु धारयेत् । 
एकलम्रं नखोदेशाद्यावत्पर्वः तु मध्यमम् ॥ ११७ ॥ 

उर्ध्ववक्त्रं सुरश्रेष्ठ समेन धरणेन तु ! 
सुस्पष्ट खम्बमानो चाप्यङ्गुष्ठो चाप्यधोमुखौ ॥ 

परस्परं तु दूरस्थो मुद्रेषा सर्वकामदा । 
स्वस्वमन्त्रयुता कायां सर्वेषामियमेकिका। ११९॥ 

“ मध्यां ८. ¢. ° पद्य ^~. 



रक्ष्मीतन्त्रम् 

साधारण्याविमे प्रोक्ते मुद्रे सख्यनुचारिणाम्। कोटिकोरिपरीवारा एकेकास्ताश्च वासव । 
इत्थं सपरिवाराभिस्तां मां चतसमियुताम्।।१२०॥ एताः प्रधानभूतस्ताश्वतखः परिकीर्तिताः" ॥१२२॥ 

विभूतिभिरुपस्थेवं मामेवान्ते समदनुते । इति मे मूर्तिमन्त्राणामङ्गमन्त्रादिभिः सह । 
विभूतयो ह्यनन्ता मे तत्त्वता्त्विकसंश्रयाः ॥ कथितस्ते समुहेशः साधनादीनि मे णु ॥१२३॥ 

इति शश्रीपाच्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे मूतिंप्रकाञ्ञो नाम 
पव्चचत्वारिसोऽध्यायः 

१२०, चतसृभिरिति । रक्ष्मीकीर्तिजयामायाभिरित्यथः । 

इति पश्वचत्वारिशोऽध्यायः 

। ते च कीर्तिताः 8. ¢. 2 श्रीपञ्चराज् ^.; पाञ्चरात्रे 8. 



षटचतारिशोऽध्यायः 

श्रीः-- 
अनुक्रमेण देवेडा रुक्षम्यादीनां च साधनम् । 

विधानि च कमणि तन्मन्त्रेभ्योऽवधारय ॥१॥। 

चतुरश्रे चतुद्धोरं कृत्वा पूर्वो दितं पुरम । 
तन्मध्येऽ्टदं पदां छिखेच्छुहारुणप्रभम् ॥ २॥ 

सितानि चतुराछिख्य कोणेषु सखस्तिकानि च । 
व्यापक्रत्वेन तु पुरा मणिबन्धमुखादितः ॥ ३॥ 

चिन्वस्य मूलमन्त्रं च हस्ते देहे च केवलम् । 
पञ्चावादौ चः हस्ताभ्यां लक्ष्मीमन्त्र॑ तथा न्यसेत् ॥ 

तदङ्गानि च विन्यस्य हस्ते देहे यथा पुरा । 
तस्यानुगचतुष्कं यहेवीनां तदनु न्यसेत् ॥ ५॥। 

प्रदेडिन्यादितो हस्तद्रये तदनु विग्रहे । 
उत्तमाङ्गे तु श्टन्मध्य उर्बोजानुहये तथा ॥ £ ॥ 

खावण्याद्यांश्च चतुरो ह्यनामादिः करद्वये । 
अङ्गुष्ठन्तं च विन्यस्य हस्ते देहे च वासव ॥ 

दक्षिणे च तथा वामे स्कन्धे पश्चदये ततः । 
न्यासं कृत्वा यथान्यायं श्रीकामोऽथ यजेद्धदि ॥ 

ख्ययागप्रयोगेण छक्ष्मीमन्तरं तु केवलम् । 
कृत्वावलयोकनायं तु ततो बाह्ये तु विन्यसेत् ॥! 

मूतिमन्त्रयुतं मूलं कर्णिकोपरि वासव । 
सकटलाकरदेहं च सर्वमन्त्रान्वितं विभुम् ॥ १० 

तदुत्सङ्गगतां रक्ष्मीं स्मन्त्रेणाबतायं च । 
ूर्वोक्तध्यानसंयुक्तो भोगमोश्चप्रसिद्धये ॥ ११॥ 

तदाम्रेये तदीडाने यातवीयेऽथ वायवे । 
चत्वारि हृदयादीनि नेत्रं केसरसंततौ ।॥ १२॥ 

तदग्रे दक्षिणे प्रष्ठे वामपार्श्वं क्रमान्न्यसेत् । 
चतुष्टयं तु ऋद्धधादं द्विमुजं तु तथाकृति+ | 

ऽपद्मगोरप्रतीकाश्च श्रीवरक्षचमराङ्कितम् । 
पद्मासनेनोपविष्टं प्रेक्षमाणं तदाननम् ॥ १४॥ 

स्वस्तिकानां तदी्चादिकोणस्थाने निवेश्य तु । 
लावण्याद्यचतुष्कं तु सौम्यवक्त्रं चतुभुजम् ॥! 

नीरकौडोयवसनं पद्यमकुम्भकरान्वितम् । 
नलिनीष्वजहस्तं च सफठामखवृक्ष धृत ।॥ १६॥ 

९, आदिशब्देन कीर्तिजयामाया गृह्यन्ते | 2, पुरनिमीणमाह- चतुरश्रमित्यादिना | 

५, अनुगेति । ऋद्धयादिचतुप्कमन््रमित्यथंः । ७, अनुचरमन्त्राणां न्यासमाह-खवण्या- 

द्यानिति । १०. कर्णिकोपरीति । अष्टदरपश्मकर्णिकोपरीत्यथः । अकरो निप्कटः । 

1 तु 8. ^. 

५ यथाकति ^. 

° श्मध्ये 8. 
5 पिञ्छ ^. 
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रुक्त्मीतन्त्रम् 

द्ारेष्वख्े चतुर्षु न्यस्य पूञ्य यथा पुरा । 
मूलमन्त्रयुतां देवीं रक्ष्मीं त्रिदरानन्दन ॥ १७ ॥ 

मुद्राश्च दरयेत् सवां यत्र यत्र हि याः स्मृताः ¦ 
जप्त्वा कृत्वा ततो होमं सधृतेस्तु तिटक्चतेः ॥। 

सामः श्रीफले्चैव "सति रामे तु पङ्कजैः । 
ध्यथ।राक्ति ह्यसंस्येस्तु होमान्ते वृत्रसूदन ॥ १९॥ 

लक्ष्मीरूपस्ततो भूत्वा साधकः कृतनिश्चयः । 
जपेटक्षाणि वे पञ्च शुद्धाहारो जितेन्द्रियः ॥ २०॥ 

होमं कुयोज्नपान्ते तु क्रमाद्िस्वामलम्बुजैः । 
यथ शक्ति ह्यसंख्येस्तु अय॒तायुतसंख्यया ॥ २१॥ 

ददाति दरीनं शक्र होमान्ते परमेश्वरी । 
पुत्र सिद्धास्मि ते त्रृहि यत्ते मनसि चेप्सितम्" ॥। 

कुरु कायाण्यभीएानि मन्मन्त्रेणाखिखानि च । 
अद्य प्रभृति निःशङ्को दन्द्रोपद्रववर्जितः ॥ २३॥ 

एवमुक्त्वा तु सा देवी याति यत्रागताड वै । 
ततः कमाणि वे कुया्षम्या अनुमते मम | २४॥ 

स एष तुष्टोऽभीष्टं तु श्रियं दद्याद्यथार्थिनम् । 
सछ्छद्धो निधनं कुयाद्राङ्मात्रेण धनेश्वरम ।॥ २५॥ 

शुल्वं कुयान् सचृद्धथायन मन््रजापाच्च हाटकम् । 
पूरयित्वाम्भसा कुम्भं क्षीरण मधुनाथवा २६ 

३४, कृत्वेति । धारयति चेदिति रोष; । 

1 सतिलेश्चैव ^. ¢. 

¢ चेष्टितम् ^. 8. ©. 5 यथा 8. €. 7. 
2 8. ¢, 0011 {176६ 11765 {60 ला. 

निधाय दक्षिणे हस्ते वामं तदुपरि न्यसेत् । 
शतमष्टाधिकं मन्त्रं जपेद्धथानसमन्वितम् ।॥ २७॥ 

रसेन्द्राभिनिवेडास्थो श्येकचित्तः समाहितः । 
रसेन्द्रत्वं समायाति तत्छुम्भे त्वाहं जलम् ॥ 

सरसो लक्षवेधी स्याच्छस्रादीनां पुरंदर । 
करोति कायममरं जरारोगविवर्जितम् ।॥ २९॥ 

अङ्गुष्ठाकारमात्रं तु पुरा पाषाणमाहरेत् । 
दक्षिणोदरहस्तेन वमेन बदरीसमम् ॥ ३० ॥ 

अभिमन्त्र्य तुतौ मुष्टी दरे शते षोडशाधिके । 
दक्षिणस्थ तु पाषाणं रनत्वमुपयाति च ॥ ३१॥ 

वामे मुक्ताफटत्वं च महामूल्ये तु ते उमे। 
यद्यदिच्छति जाला वे तत्तद्रलं भवेत्तद। ।। २२॥ 

तथा मुक्ताफटं तत्तत् प्रतिभाति करोति च । 
गोगजाश्वसमुद्रूतमस्थि चादाय पाणिना ॥ २३॥ 

शताध मन्त्रितं कृत्वा प्रवार्त्वं प्रयाति तत्। 
शताभिमन्त्रितं कृत्वा त्रपु सीसं तथायसम।॥२४।। 

जायते कटधोतं तु रततं वातिनिर्मल्म ! 
यद्यद् गृहीत्वा देवेन्द्र यं यं धातुं समीहते ॥३५॥। 

कुद्धो वा परितुष्टश्च तत्तत् क्यात्त सोऽन्यथा । 
एवमदममयानां तु अन्यत्वमुपपद्यते ।। ३६ ॥ 

3 तत्र ए. 0. 
€ प्राणयुक्तं भवेद्धि तत् ̂ . ©. 
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या या मनसि वै यस्य विभूतिः प्रतिभाति च । 
तां तां ददाति तस्यारा धनधान्यगवादिकाम ॥ 

लिखित्वा भूजेपत्रे तु 'यागन्यासक्रमेण तु । 
रोचनाक्कङकुमाभ्यां तु संधारयति यः सदा ॥ 

सुवर्णवेप्रितं चाङ्खे रक्ष्मीमन्त्र शतक्रतो । 
तस्यायुषो भवेद् वृद्धिः सर्वत्र विजयी महान् ॥ 

प्राप्रयान्महतीं पूजां यत्र यत्र व संविरोत् । 
इदमाराधनं प्रोक्तं श्रीकामानां विरोषतः । 
क्षम्याख्िदरारादृल मम या प्रथमा तनुः ॥ ४० ॥ 

इति शश्रीपाच्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे शखक्ष्मीमन्त्रसिद्धिप्रकाश्चो नाम 
षट्चत्वारिडोऽध्यायः 

३८, रोचनाकुङ्कृमाभ्यामिति । छिखितवेति पूर्वेणान्वयः । 

इति षटचत्वारिशोऽध्यायः 

1 0. गा1115 1715 814 {€ 10 वप्र. 

3 4. 0. गा11{ रक्ष्मीमनत्र. 
2 श्रीप्चराच ^.: पाञ्चरात्रे 3. 
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व्यूहानां प्रथमा क्ष्मीर्मत्संज्ञेवोदिता हि या । 
तस्याः सिद्धिरियं प्रोक्ता द्वितीयाया निामय ॥ 

न्यासोपायं पद्मयागं सव विद्धि परोदितम् । 
पूवोक्तं मण्डलं कृत्वा सितपीतं तदन्तरे ॥ २॥ 

किंतु वे पड्कजं ुयादविन्यसेत्तदनन्तरम् | 
विभोरत्सङ्गगां कीर्तिं हृदादीनि यथा पुरा ॥ ३ ॥ 

क्रमाद्धथानं सखीनां च यथा तदवधारय । 
द्विभुजा देमवणां च 'कीर्तिरूपा स्मितानना ॥। ४॥ 

सपुस्तकं करे वामे दक्षिणे चामरं करे । 
ध्यायेत् किंटुकवणाभं कान्तरूपं मनोरममः । ५॥ 

तत्रानुगचतुष्कं तु चतुहेस्तं सिताम्बरम् । 
वामदक्षिणहस्ताभ्यां मुख्याभ्यां तेषु चिन्तयेत् ॥ 

दङ्खमन्दुडातामं च कदम्बाख्यं महाद्रमम् । 
सपुष्पं षट्पदोपेतमपराभ्यां निबोध मे ॥ ५॥ 

पूणेचन्द्रोपमं वामे दपेणं दक्षिणे करे । 
मयूरन्यजनं शुभ्रं ध्यात्वैवं दशोयेत्ततः ॥ ८ ॥ 

मुद्राः स्वाः प्रतिस्वं याः साधकः पूजयेत्ततः । 
अध्यैपुष्पादिना सम्यग्जप्त्वा शक्त्याथ होमयेत् ॥ 

तिखानि चाज्यसिक्तानि गन्धश्ाल्यन्वितानि च । 

देवीरूपं तु होमान्ते कृत्वा पुष्पाञ्जनाम्बरेः ॥ 

एकान्ते विजने स्थित्वा मोनी मूलफलाशनः । 
जपेलक्षत्रय मन्त्रं जपान्ते होममाचरेत् ॥ ११॥ 

1 (0. 01711115 {1115 8110 {17€ 11691 वप्रय. 

3 मन्त्री ए. ए. 

लक्षैकसंख्यं देवेन्द्र तण्डेस्तिरमिश्रितैः । 
कापिलेन घृतेनैव तादकक्षीरयुतेन च ॥ १२॥ 

एकेकं च हृदादीनां सहं चाथ होमयेत् । 
दद्यात्पृणोहतिं पश्चात् क्षीरेणाञ्यान्वितेन च ।१३॥ 

पतितायां तु पृणायामायाति परमेश्वरी । 
साधु साध्विति वै ब्रते स्थित्वाम्े साधकस्य तु ॥ 

एह्येहि परमं धाम त्यजेदं भौतिकं पुरम । 
उपभुड्क्ष्वामरान् भोगान् मत्यमध्यगतोऽपि च ॥ 

मदीयेनाखिं कमं मन्त्रेण कुरु साधक । 
एवमुक्वा तु सा देवी गगनं च त्रजेत्ततः ॥१६॥ 

साधकः कीरतिमन्त्रेण कुयात् क्म यथेप्सितम् । 
ददाति यस्य यक्किचित्तत्तस्याप्यक्षयं भवेत् ॥। 

तेनासौ खभते कीतिं य।वज्नन्द्राकेत!रकम् । 
“प्रचण्डानां मनुष्याणां मध्यस्थो यदि बुध्यते ॥ 

वक्ति संसदि वा किंचित् प्राप्रयाद्विपुं यज्ञः । 
अभिभूय जनान् सवानुकष्टतवं प्रपद्यते ॥ १९॥ 

जप्त्वा सिद्धान्नभाण्डं तु स्ल्पकालेऽन्नसंकटे । 
यदेच्छति जनानां तु यथेच्छमश्नं भवेत् ।।२०॥। 

ददाति चाक्षयं तस्य सप्राहमनिश्ञं यदि । 
प्राप्रयान्महर्तीं कीति यावदाभूतसंपएवम् ।॥ २१॥ 

सुभिक्षे खवमात्रं तु अषदाय कनकस्य च । 
परिजप्य सहसं तु विधिना परितः स्थितम् ॥ 

“ हरम् ^. 
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प्रयाति तत् प्रभूतत्व॑ दीयतेऽर्थिजनस्य च । 
अन्युच्छिन्नं द्विसप्राहं संशयं नाधिगच्छति ॥ 

तेनासौ महतीं कीर्ति प्राप्रयाल्लोकसत्कृताम् । 
आदाय तोयकटशं नागेन्द्रभवनहदात् ।। २४॥ 

प्रयायान्मरुभूरमि वै तत्र निग्र तु भूतले । 
निक्षिपेत् पर्वताग्रे वा सहस्रपरिमन्त्रितम् ।। २५॥ 

स पन्नगेश्चरस्तत्र परिवारसमन्वितः । 
रक्षन्नदकमातिष्ठे्यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ २६॥ 

तेनासौ महतीं छोके कीर्तिमाप्नोति वासव । 
काले तु बीजरोही च यदि देवो न वर्षति ॥२९५॥ 

दाय मृत्कणं हस्ते तटाकजख्मदिंतम् । 
तन्मध्यस्थं च वा °ङ्किन्नं परिजप्य डतत्रयम।। २८॥ 

मुखवातैस्तु संतप्रं कृत्वा कीर्तिमनुं स्मरेत्? । 
प्रक्षिपेद्रगने तद्रे मेघत्वं प्रतिपद्यते ॥ २५॥। 

^पूरयेन्मेदिनीं सवां जलेन जल्दस्तु सः । 
तदाज्ञया वसेत्तावत्तस्मिन् देदो स मेघराद् ॥३०।। 

वषस्तदुपयोग्यै च यावत् संपद्यते जमः । 
तेनासौ महतीं कीरति प्राप्रयाश्च त्रिरोकगाम् ॥२१॥ 

संपादयति तत्तस्य यस्य यन्मनसेप्सितम् । 
प्रभावं मन्त्रराजस्य कीयाख्यस्य सुरोत्तम २२ 

किखितं पूर्ववद्रद्धा हस्ते वा दक्षिणे करे । 
प्राप्रयान्महतीं कीतिं °पूजागद्धि सरस्वतीम् ॥३३॥ 

एतत् संक्षेपतः प्रोक्तं कीर्ते म॑न्त्रस्य वासव । 
द्वितीयाया विधानं मे तन्वस्तनुभृतां बर ॥ ३४॥ 

एतद्विधानमातिषठन् कीतिमन्त्रस्य शोभनम् । 
प्राप्रयाद्विमलां कीतिं संततेरपि भूतिदाम् ॥ ३५॥ 

इति शश्रीपाद्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे कीतिंमन्त्रसिद्धिप्रकाञ्ो नाम 

सप्तरचत्वारिशोऽध्यायः 

1 विश्रुताम् 8. ?. “ कुम्म 8. ४ कीर्तिमनुस्मरेत् 3. ¢^. 
५ पूरयन् ^. ए. 5 अखिलम् ७. 6 >, गा1115 611 वप्रभ{लाऽ शिता) 166, 

7 श्रीपाञ्चरात्र ^. श्रीपञ्चरात्रे 3. 
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श्रीोः-- 

विधि तृतीयतन्वा मे जयाया वृत्रसूदन । 
श्रणु सिद्धिप्रकारं च सिद्धसंघेरमिष्टतमप् ॥ १॥ 

कृत्वा तु पूवेवन्न्यासमिष्ठा च हदये जयाम । 
मण्डलं पूववत् कृत्वा तन्मध्ये पङ्कजं छिखेत्।(२॥ 

नीलोत्पखभुस्येन रजसा च सपत्रकम् । 
तत्रोत्सङ्गगतां विष्णोहयेदयाद्योजयेज्याम ॥ ३॥ 

कणिकोपरि मन्त्राश्च न्यसेत् पूर्वक्रमेण तु । 
किंतु ध्यानानि सर्वेषां यथावदवधारय ॥ ४ ॥। 

नीटनीरदवण।श्च प्रसन्नवदनेक्षणः । 
पीताम्बरधराः सवाः सख्यः कनककछुण्डलाः। ५ ॥ 

सितचामरहस्ताश्च चित्रवेत्रल्तोद्यताः । 
निरीक्षमाणा वदनं जयाया अनितस्य च ।। ६ ॥ 

कुन्दफुडमख्वणोभाः प्रसन्नमुखपङ्कजा; । 
रक्ताम्बरधराश्चैव चतुहस्ता महाबलाः ॥ ७ ॥। 

धनुबोणकरश्चंव गदाचक्रकरान्विताः । 
चत्वारोऽनुचरा ध्येयाः पुष्पाभरणभूषिताः ॥ 

सवाश्च दरयेन्मुद्राः प्रतिस्वं याः प्रकीर्तिताः | 
पूजयेञ्च ततो भक्या होमं कुयोदनन्तरम् ॥ ९॥ 

तिलैः सिद्धार्थकोपेतेहैविषा "गुल्गुलेन च । 
होमावसाने मन्त्री स्वं कृत्वा रूपं जयात्मकम् ॥ 

जयाहमिति वे वुद्ध्। चेतसोपस्थितं महत् । 
तीरस्थानं समासाद्य निःशङ्कं जनवजितम् ।।१९॥। 

। गुग्गुलेन ए 

'वम॑णाख्रेण दिग्बन्धं कृत्वा दुष्टनिबहैणम् । 
प्रारभेत जपं पश्चात् पयोऽन्नफटमभुक् सदा ॥१२॥। 

प्रणिपत्य हरि भक्त्या प्राक् स्वमन्त्रेण वासव । 
एकान्तराी खो ठष्वाडी मौनी ध्यानपरायणः ॥ 

जपेदछक्ष चतुष्कं तु जपान्ते होममाचरेत् । 
समित् प्रदेञमात्रा तु रक्तचन्दनसंभवा ॥ १४ ॥ 

तासामयुतमव्यग्रो घृताक्तानां तु होमयेत् । 
सिद्धार्थर्नय॒ते टे च मधुमिश्रेमंहामते ॥ १५॥ 

अयुतं नियुतं चाथ जुहूयादसितेस्िेः । 
मधुत्रितयसंयुक्तैरन्ते पूणाहुतित्रयम् ॥ १६ ॥ 

मधुक्षीरघृतेः राक्र कमेण परिहोमयेत्। 
ततो भगवती देवी समायाति जया स्वयम् ॥ 

सिद्धास्मीति च ते पुत्र मन्मन्त्रेण समाचर । 
यदभीष्टं तु बे काय निःशङ्को विगतज्वरः । १८॥ 

इत्युक्त्वादशनं याति शक्तिनारायणात्मिका । 
ततः कमाणि कुर्वीत विविधानि त्वनेकडाः ।१९॥ 

लोकेऽस्मिन् यन्यभीषएरानि स्वात्मनश्च परस्य वा| 
तत्राप्युेशतो वक्ष्ये श्रणु तत्त्वेन वज्रधृत् ॥ २०॥। 

उवालावद्रसनां ध्यायेहेवीमन्त्रेण साधकः । 
उद् ग्राहयति वे यस्य यस्मिन् यस्मिन् हि वस्तुनि ॥ 

विजित्य न्यायतस्तं वे जयमाप्रोययन्नतः । 
गज्शखथृत्पूणमपि सेन्यं बखान्वितम् ॥ २२॥ 

2 वर्माख्रेण च ©. 
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दृष्टान्यस्य "समायुक्तं हन्तुमभ्युद्यतं" रणे । 
परिजप्य धनुः खड्गं खेटकं बाणपद्वकम्।। २३॥। 

्ररयेद्यस्य वै दत्त्वा स गत्वा तु चमूमुखम् । 
विदारयति चेकाकी जयमाप्नोति शाश्वतम् । २४॥। 

ध्यात्वा दक्षिणपाणिस्थं त्रिकोणं चान्निमण्डलम् । 
तन्मध्ये चिन्तयेदेवीं परिवारसमन्विताम् ॥ २५॥। 

मत्तेभसिंहसपाणामडानीनां च दशने । 
क्षिप्रं पराङ्मुखा यान्ति ट्टा हस्ततलं तु तत् ॥ 

खादिरं मुसं सप्रष्रा चादाय शतमन्त्ितम् । 
कृत्वा गत्वा बिख्द्रारं चतुर्बणे जयान्वितम् ॥ २७॥ 

मुसलाहननान्यष्टो दद्यात् तत्र शनैः शनैः । 
देवीमन्त्रेण देवे स्वाख्चसंपुटितेन तु ॥ २८ ॥ 

फट्कोरान्तेन तु ततो बिल्यन्त्रं यजेदथ । 
समस्सजनसंयुक्तो विशत् साधकसत्तमः ॥ २९॥ 

| 

भित्त्वा यन्त्राण्यनेकानि नित्वा दानवपुंगवान् । 
जनानां योजनं तत्र कृत्वा कान्तागणेः सह ।। २०॥ 

पीत्वा तु सस््विकं पानं स्वहस्तेन महाबलः । 
स नियाति स्वमार्गेण तेनेव सखनिवेशनम् । ३१॥ 

करोति यदि देवे मतिं मन्त्री जगत्रये ! 
जयं प्रयविचारेण गदाचक्रकरोदयतः ।। ३२॥ 

पाशाङ्क्ुडाधरो बाथ जयं प्राप्रोति नान्यथा । 
ठिखिद्रोचनया भूर्जे कुङ्कुमेन घनेन च ॥ ३३॥ 

संपुटीकरटय वे नाम निधाय जनमध्यगम् । 
तदा सुजयमाप्रोति दिव्यः सर्वैस्तु ठीलया ॥ ३४॥। 

विखिख्य चन्दनेनेव पयसा कुङ्खछुमेन च । 
धारयेद्यो गले वक्त्रे करे वामेऽथ दक्षिणे | ३५॥ 

सर्वदा तु जयं शक्र संप्राप्रोयविचारतः५ । 
जयार्थ त्रिद्रोशान मन्त्रं वै यत्र छुत्रचित्।। ३६॥ 

मन्त्री प्रयोजयेच्छन्धत् तत्र तत्राप्रयाजयम् । 
जया नाम तृतीया मे या तनुः परिकीर्तिता । 
तस्या विधानमिव्येतत् तव शक्र प्रदर्चितम्।। ३७॥। 

इति शश्रीपाव्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे जयामन्त्रतिद्धिप्रकाशो 
नामाष्टचत्वारिडोऽघ्यायः 

1 समायान्तं ^^. ?. 0. 

५ अनिवासििः ?. 
25 

^ अभ्युत्थितं 8. 

5 श्रीपश्चरात्र ^.; श्रीपाञ्चरात्रे ए. 
‡ वलनं ^. ¢^. 9. 
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चतुथी या तनुमोन्त्री मायाख्या मम वासव । 
तस्या विधानमधुना श्णु मन्त्रक्रियान्वितम्।। १॥। 

मूत्यजङ्गसखिदासाख्यां माणीयां मन्त्रसंततिम । 
स्वहस्ते पूर्ववन्न्यस्य जिघ्महे तदनन्तरम् । २१ 

हृदयान्तगेतां चेष्टा भोगे: सर्वश्च पूर्ववत् । 
बाह्ये तु मण्डं कृत्वा मध्ये च कमर ्युभम् ॥ 

तत्रोत्सङ्कगतां विष्णोहदय।दवतायं च । 
अयाधयेत्ततो मायामङ्गसख्यादिसंयुताम् ॥ ४ ॥ 

श्रामण्याद्यास्ततो ध्येयाः सख्यः कमखृखोचनाः। 
1सित्ताम्बरथरा दिध्याश्चतसखरो रन्रभाखराः 1} ५॥ 

चामराङ्ुखहस्ताश्च बद्धपद्मासनस्थिताः । 
मायामयादयो ध्येयाश्चत्वरोऽनलुचरास्तथा ॥ ६॥ 

संपूणसवावयवाः स्निग्धालिकुटसंनिभाः। 
श 

चतुभुजा महाकायाः सोम्यवक्तराः स्मिताननाः ॥। 

केयूराभरणोपेताः पीताम्बरधरास्तथा । 
हारनूपुरसयुक्ता नानाकुसुममण्डताः ॥ ८ ॥ 

तुषारधूलिधवलखाः खड्गपारकरोद्यता; । 
| खे 9 

बाणं कामुकमन्यस्मिन्नातपत्रं करद्रये ॥ ९॥ 

दशेयित्वा तथा मुद्रा यस्य यस्य हि याः स्ताः । 
होमं तदनु कुर्वीत तिरः सिद्धार्थकान्वितेः।॥। १८॥ 

ततो नियममाभ्रिखं कृत्वा तदनु बासव । 
देवीरूपं स्वमात्मानं भावेनाव्यभिचारिणा 1। ११॥ 

प्रयायाद्विजनस्थानः प्रोटोत्तर सहायवान् । 
जपेषक्षाणि वे सप्र पूर्धीक्तविधिना व्रती ॥ १२॥ 

क्षीरमूरखुफष्णहारो देशकाटबजात्तु वै । 
अयाचितेकभिश्षास्षी यावकेनापि वर्तयन् ।॥ १३॥ 

स्वरिष्यसाधितं वान्नं मन्त्रपूतमसेन्धवम् । 
` ` ` ` ` सं्याकाले हयुपरिथते ।। १४ ॥। 

“सतृप्रेरमिभुञ्जीत भाषितं मधघुसपिषा । 
जपान्ते विधिवन्मन्त्री होमं कुयात् प्रयल्नतः।। १५।। 

बलां मोटां तथा मांसीं चक्राङ्गी नागकेसरम् । 
चन्दन कुङ्छुमक्षोदं रजनीचूरणमेव च ॥ १६॥ 
मेलयेत् सुधृतानां च तिखानां* मधुना ततः । 
भावयेत् सघृतेनैव" त्रिटक्मं जुहयात् ततः॥। १७॥ 

मध्यमनामिकाभ्यां च साङ्गृष्ठाभ्यां पुरंदर । 
अन्तेऽयुतच्रयं चेव समिधां परिहोमयेत् ॥ १८॥। 

प्ा्राजाकेतरूत्थानां खादिर णां ततः परम् । 
सुरदारूमयीनां च तृतीयमयुतं ततः ॥ १९॥ 

दद्यात् पूणाहतिं सम्यक् य॒द्धेनान्तरातमना । 
पतितायां तु पूणायामायाति गगनान्तरात् ॥२०।। 

६. चामराद्कुरहस्ता इत्यनेन द्विभुजं चोत्यते । मायामयादयोऽनुचराः पञ्च- 
चतवारशाध्यायेऽतैव नान्ना निर्दिष्टाः । १९. राजतरः कर्णिकारः । सुरदारुः देवदारः । 

1 पीताम्ब ¢. 

५ आटेति 7. 
“ विजयस्थानै ¶. . 

° तिल्यन्नं ^.; तिव्यंस्वाच् ¶. 
° पूतं सुतण्डूलश्चू 8. ७* 
6 स्वधितान्नं च ¶, 
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परिबारान्विता माया भाषते साधु साध्किति। 
कुरु का्यमभीष्टं च मन्मन्त्रेणाघुना व्रज ।॥। २१॥ 

इद्मुक्त्वा व्रजेत् तूणं देवी " विष्णुनिकेतनम् । 
ध्ततस्तु साघकवरः कमाणि विविधानि च ॥ 

प्ारभेताञ्जसा शक्र यान्यभीष्टानि चेतसा । 
अत्मार्थे वा परार्थे वा लेरातस्तानि मे श्रणु॥ 

प्रजप्यामखकं बित्वं सङृन्नृपगृहंः विरत् । 
कोडस्यामरे विनिक्षिप्य यत्र यत्र स्थितः स तु ॥२४। 

गगनात् प्रपतेत् तृण यद्यष्ठित्तं समीहते । 
यद्यञ्चाभरणं श्ष्यं यद्यद्रा वसनं शुभम् ।। २५॥ 

एवं वै व्रीहिगलिकां* तथेव तिरतण्डूलम् । 
क्षिपेद्धान्यछुले पूर्णे गोषठागारेऽथ खातके ॥ २६॥। 

राजेकीये तथात्मीये यत्र यत्र स्थितस्ततः। 
यद्यत् समीहते धान्यं सस्यं वा तण्ड्लन्वितम् ॥ 

तत्तदरेऽथ गगनात् पतत्येव यथेप्सितम् । 
एवमेव तु सिद्धान्नगुलिकां परिजप्य च ॥ २८॥ 

क्षिप्त्वा महानसोदेदो सिद्धान्नं कर्षयेत् क्षणात् । 
गुलिकां गोमयेनैव कृत्वा तु बदरीसमाम्॥ २९॥। 

निक्षिप्य गोत्रजस्यान्तः सप्रवारामिमन्तितम् । 
ध्यानमत्रान् क्षणस्यान्ते दधिक्षाराज्यपूरितान् ॥ 

भाण्डांश्च प्रष्ठतः पश्येयत्र यत्र स्थितो व्रती । 
प्रजप्य बद्रं सम्यच्छ फलमन्यत्तु वा कचित्।।३१।। 

क्षिपेन्मघुबने राक्ष फटाकृष्टं करोति च । 
सुपुष्पवाटिकायां तु पुष्पमेकं विनिर्दिं रोत् ॥ २२॥ 

जप्त्वा वारत्रयं मन्त्री पुष्पाण्याकषयेत् क्षणात् । 
यत्र यत्र तदङ्गोत्थं सप्रजप्रं भिनिक्षिपेत् । ३३ ॥ 

1 विष्णोर्निकेतनम् ?. 
5 यथेष्टं €. 
० आचर्थ 8. 

४ ततः स 8.८.1. 

6 जीणो 8. €. 

40 4. 070105 {115 1176. 

तत्र तश्र तु तव् तिष्ठेत् संकस्पे तु कृते सलि । 
यथेच्छं तु समां त्र तत्र तु तट् व्रजेत् ।\३४॥ 

न चापि साधक्वरः सऋणोऽ जायते कचित् | 
छृत्वाङ्गारकणं चैव अतं जप्रं समाहितः? ॥ २५॥ 

क्षिपेत् सलिखमध्ये नु उ्वखत् तद् टर्यते जसम । 
कुराम्रस्थं जखकणं रातवाराभिमन्व्ितम् ।॥। ३६॥ 

कृत्वा हूुताराराश्चौ तु उवल्माने विनिक्षिपेत् । 
भवेत् प््रनीयमिव च स बहविरैर्यते क्षणात्।[३५५।। 

वालुकापरिपूरणी चाप्यरण्यं तु तृणोज्जितम् । 
दृष्टा तत्र विनिक्षिप्य तृणं द्वि्ञतमन्त्ितम् ।। ३८॥ 

पुष्पपत्रसमाकीणं पत्रपष्वसंकुटम् । 
कुयाज्नन्दनतुल्यं तत् तोयराशिसमाघरतम् | ३९॥ 

भ्नानाविहगसंपूण पत्तनोपवनान्वितम । 
पुरप्राकारसंपृण देबतायतनान्बितम् ।। ४० ॥ 

गेयवेदध्वनियुतं कलनाभिश्च श्ञोभितम् । 
नृपाणामेत्तव्य° दडोनीयं सदेव हि ।॥४१॥ 

"0तनूदकेष्वरण्येषु निरन्नेषु सदेव हि । 
इच्छयापस्तथान्नानि भोगांश्च विषिधानपि ॥ ४२॥। 

करोति मन्तितेरलष््गोमयेनाष्टसंख्यया । 
अरि्व्गे गरहीताख्रे समुखे सति तिष्ठति । ४३॥ 

क्रोधाश्वैव तथोदयुक्त एकाकी यदि तिष्ठति । 
जपमानस्तु बै मन्त्रं संकस्प्य मनसा महत् ।। ४४॥ 

आत्मीयं च बरं पत्तिस्यन्दनाधगजाफरखम् । 
तस्य संपद्यते प्रं चमू्घोरिषराक्रमा ॥ ४५ ॥ 

दृष्रा तां विमुखं याति हतोज्कं रिपोबलम् । 
करोति शक्र यत्किचिन्मनसा मन्त्रमुशरन् ।। ४६॥ 

^ गुटिकं ^. 1. 
8 नानाविमव 1. 

3 भृपगृहं ¢. 
7 समाहितम् ^. 
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"व्यलीकं सयभूतं च तत्तथा परिदृश्यते । 
दृष्टा तु पादपं शुष्कं ताडयेश्चरणेन तु ।। ४७ ॥ 

जपमानो महामन्त्रं स स्यात् पुष्पफटाकुटः | 
पत्रपुष्पफरोपेतं पाणिभ्यां मन्त्रमुश्चरन् ।॥ ४८ ॥। 

पीडयेत् पादपं मन्त्री स शोषमधिगच्छति । 
पर्वताग्रस्थितो मन्तरं तन्नाञ्चाथ जपेद्यदि ।॥ ४९ ॥ 

पतेदधस्तच्छैरस्तु यावदिच्छति साधकः । 
तुः प्रोत्थापयेत् पश्चात् पाताखात् पर्वतोत्तमम् ॥ 

चन्दनेन रसेनैव मन्त्र पद्मोदरे न्यसेत् । 
पत्रेष्वङ्गानि चाछिस्य सुद्युभे दिवसे ततः ॥५९॥। 

पूजयित्वाथ पुष्पादयर्ेष्नेरवेष्टयेत्तथा । 
पूर्ववद् धारयेदयन्तरं तस्य सवां विभूतयः ।।५२ 

सम्यगाविभैवन्यत्र खोके निष्कण्टकः स च । 
सुभगश्चैव दीघांयुः परत्र सुखमाप्रयात् ।॥ ५३॥। 

मूर्ते्चतुथ्या वुत्रारे प्रभावोऽयं महाद्भुतः । 
लेडातो दर्शितस्तस्याः साकल्य मम दुर्वचम् ५४॥ 

देवीचतुष्टयस्येष सिद्धिसंघः समासतः । 
किंचित्त लेतः प्रोक्तः साधकानां हिताप्रये ॥ 

तेभ्यो दिव्यानि भोतानि प्रयच्छति शुभानि च 
विमल च मनःशुद्धिमन्ते च परमं पदम् ॥ ५६॥ 

प्रकाडायति भक्तानां वैष्णवं चाविनारितम । 
विस्तीणामिति मां ल्ष्मीमियतीभिर्विभूतिभिः॥ 

भजेत विविधैभावैः क्षेमं कृत्वा मनःस्थितम् । 
शक्रः-- 

नमो देवादिदेव्ये ते नमो वेकुण्ठवहमे ॥ ५८ ॥ 

1 अलीकं 1. ° स्यात्स ¡. 
० 0, 0711115 {1766 1165 {ता €. 

लष््मीतन्त्रम् 

कस्मिन् लक्षे मनः कृत्वा भजेयं त्वां सरोरुहे । 
श्रीः-- 

एको नारायणो हंसः षाडगुण्यामृतवारिधिः ॥ 

तस्याहं परमा शक्तिरविंष्णोरनपगामिनीः । 
साहमङ्कस्थिता तस्य यथा ते पूर्वमीरिता ॥ ६० 

लक्षं तदेव ते शक्र मनसः स्थेयकारणम् | 
स्व॑लक्षणसंपन्नां सुवर्णरजतादिभिः ॥ ६१॥ 

निमाय मां विभोरङ्कस्थायिनीं शआखदजनात् । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन तेस्तेभोवेभजस्व माम् ६२ 

रक 

नमस्ते जगदावासे मनोनयननन्दिनि । 
युवयोः स्थापनं कीटग्बिम्बे षाड्गुण्यनिर्मिते ॥ 

श्रीः-- 
सर्वभूतो यथा विष्णुर्देवः षाड्गुण्य विग्रहः । 
सर्व॑भूतात्मभूतस्था तादृश्यवाहमद्भता? । ६४ ॥ 

प्रतिष्ठितायाः सर्वत्र मम नारायणस्य च । 
वस्तुतः का प्रतिष्ठा स्यात् सर्वं यद्रैष्णवं यञाः॥६५॥। 

तमिमं वास्तवं भावमारूदं मानसं यतेः । 
अचां प्रतिष्ठा चेत्येते विकल्पाः प्रविज॒म्भिताः ॥ 

श्रणु तत्र प्रतिष्ठां मे यथावद्रटसृदन । 
यया विहितया देद्ी कृताथत्वं प्रपद्यते ।॥ ६७ ॥ 

निमाप्य शखतः सम्यम्योगोक्तं रूपमावयोः | 
सृक्ताभ्यां सपवित्राभ्यां स्नापयेत् तीर्थवारिणा ॥ 

अच्छाद्य नववस्रेण विप्रेरध्यापयेत् सह । 
विमङेधेमेतत्त्वज्ञेखयीसतत्वतसाख्रयोः ।॥ ६९॥ 

3 नाशार्थाय 1. 

6 श्रीरनपायिनी 8. 0. 
¢ हि सिद्धयः 0. 
7 महाद्भुता ए. 
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तारकं तारिकां चैव तथेवप्यनुतारिकाम् । 
सूक्तं च शाकुनं चैवाप्यधीयीरन् पविच्रवत्।७०॥ 

सूयेस्यास्तमयं प्राप्य तद्विम्बं वखवेष्टितम् । 
ऋतं चेयादिसूक्तेन तथा सारस्वतेन च ॥ ५१॥ 

ऋम्मिर्हिरण्यवणाभिः कुयोद्वायधिवासनम् । 
उद्रते विमले सूर्ये फुयादिक्स्थापनं ततः ॥ ५२ ॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मण इति प्रापयेयुश्च वेदिकाम् । 
अपनीय ततो वं स्नापयेच्छरद्धवारिणा ॥ ५३॥। 

याम्ये च वेदिभगे तु मद्वास्तरणरोभिते 
बिम्बं पूर्वरिरस्कं तु शाययेल्नपपूर्वकम्" ॥ ५४ ॥ 

ततः शलाकां सोव्णीं गरहीत्वाख्राभिमन्तिताम् । 
१्उद्धिखेन्नयने नेत्रमन्त्रजापी शखकया ॥ ५५ ॥। 

स्नतिः रद्धाम्बरः शिल्पी दिव्यदृष्टधावरोकितः । 
अख्रमन्त्रितशासख्रेण नेत्रे प्रकटतां नयेत् ॥ ७६ ॥। 

पूर्रन्मधुसर्पिभ्यां तत्पात्रे च प्रदशयत् । 
साकारं घेनुयुग्मं तस्मिन् काले निवेदयेत् ॥। 

नयनोन्मीनीयं तत् सवे दद्यात्त॒ शिल्पिने । 
ततः सितेन सत्रेण बद्धा राजीः सवाससि ॥ 

बध्रीयात्तारया तस्य कोतुकं दक्षिणे करे । 
भद्रपीठे समारोप्य तथा बिम्बं तु सुस्थिरे ॥ ७९॥ 

आधारादिक्रमोपेते सम्यग्भावेन पूजिते । 
ततो बिम्बं निरीक्षेत धियाः षाड्गुण्यपूरितम्॥। 

ताडयित्वाख्ममन्त्रेण कवचेनावक्ुण्ड्य च । 
सर्वौषध्युदकेनेव स्नापयेत् केवलेन च ॥ ८१॥ 

संमृज्याहतवस्रेण कौतुकं मोचयेत्तत : । 
मन्त्रविच्चक्रमनत्रेण दद्यादघ्य तु मूर्धनि ॥ ८२ ॥ 

भावयित्वा ततो बिम्बं बिम्बं चासरुचेरिव ¦ 
पूजितेर्मन्तरितेः शुद्धेः कल रैग्यपूरितेः ॥ ८३ ॥ 

षोडरच्छदपद्मोत्थपत्रषोडरकस्थितेः । 
प्रथमं पञ्चगव्येन गोमूत्रेण द्वितीयकम् ॥ ८४ ॥ 

तृतीयं गोमयाम्भोभिस्तुय त्रेताप्मिभस्मना । 
गजगोवरषश्ङ्गाप्रवस्मीकोव्यम्बुना परम् ॥ ८५॥ 

साणिक्षेत्रनदीपद्मवनादुर्व्यम्बुना परम् । 
सप्तमं सषंपाम्भोमिः सर्वौषधिमिरष्टमम् ।८६॥ 

क्षीरेण नवमं दध्ना दश्चमं सर्पिषा परम् । 
दादज्ञं मघुना सर्वबीज।म्भोभिख्मयोदराम् ॥ ८७॥। 

फठेः परं परं धान्यैः °युगन्धाद्धिस्तु षोडराम् । 
अभिमन्त्य हृदा पूणमेकेकं कट पुरा ॥ ८८॥ 

स्नापयन्मूलमन्त्रेण तेः षोडशभिरादरात् । 
उदकान्तरितेः साष्येपुष्पधूपप्रदीपकेः ।। ८५ ॥। 

मसूरमाषगोधूमचूणेरथ विघुष्य च । 
प्रक्षाल्य पयसा मूर्धि तारिकां विन्यसेत् पराम् ॥ 
ततः सुक्ष्मां ततः स्थूलां स्थानेष्वेषु क्रमात् सुधीः। 
मूध्नि वव्त्रेऽसयोः कर्णे हृदि नाभौ तु प्रष्ठतः ॥ 
कटिमूरे तथो्वोश्चि जानुगुल्फेऽथ पादयोः । 
तारकं विन्यसेदेवं तथैवाप्यनुतारिकाम् ॥ ९२॥ 

न्यस्येवं पोरुषं सूक्तं न्यसेच्छीसूक्तमप्य 
भदिरो मे श्रीयेजुर्भिश्च न्यसेहिङ्गानुरूपकम्।।९३॥ 

७०, शाकुनं सूक्तम् ऋर्वेदे (म० २.सू्० ४२. ऋ. १) द्रष्टव्यम् । ७८, राजिः 
कृष्णसर्षपः । ९३. शिरो मे श्रीरित्यादि । तैत्तिरीयत्राह्मणे (२-६-५२) द्रष्टव्यम् । 

1 पूर्ववत् ?. 2 उदछिखेच्च ततो नेत्रे 1. 
५ वाससी 1. ° तावत् 1. 
7 मसूरमथ 1. 

° अस्रमन्त्रेण रस्रेण 1. 

6 सुसु"॥धेस्तु 1. 
8 ], 01115 पा 11765 {ता 1616. 
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कुया होठविन्यासं यथा प्रोक्तं यजुर्मये । 
एवं विन्यस्य पुरुषे मयि पश्चात् समाचरेत्) ९४।। 

विन्यस्य पूर्व श्रीसूक्तं रिरो मे श्रीयेजंषि च । 
ततश्च होतृविन्यासं विधायेवं तनुदटये ॥ ९५॥ 

कुण्डे पूर्वविधानान्ते जुहुयात् सर्वश्ान्तये । 
उक्तश्च वर्तमानाश्च यावन्यो मन््रजातयः ॥ 

जुहुयात् तावतीभिस्तु सर्वदोषप्ररान्तये । 
ऋचः पूर्वदिश्ाभागे दक्षिणस्यां यजूषि च | ९५॥ 

प्रतीच्यां चेव समानि सोम्य आथर्वणानि च 
समीपे सात्वतान्मन््रानेवमध्यापयेद् द्विजान् ॥ 

पूवै षोडरापत्रल्जकर्णिकास्थेश्चतर्दिरम् । 
कट्डोः स्नापयेन्मन्त्रस्तारतारानुतारवत् ॥ ९९॥ 

वसवस्त्वेति मन्त्रेण पुष्पाम्भःकलदरोन तु | 
रुद्रासत्वा गन्धतोयेन खणांम्भःकटदोन तु ।१००॥ 

अ।दित्यास्त््ेति विश्रैति रन्नोदकटदोन तु । 
तारतारालताराभिरभिषिञ्चे्च मन्त्रवित् । १०१॥। 

ततः शद्धोदमादाय परादि त्रिवि धा्मना । 
तारया त्रमिषिच्याथ तथाघ्य मूर्धं निक्षिपेत् ॥ 

समारभ्य ततो बिम्बं चन्दनाद्यनुलेपनैः। 
वासःप्रभृतिभिभेगेः प्रापणान्तेः समचेयेत् 

मद्रा बद्वार्चयेत पश्चात् पीठं ब्रह्मशिरान्वितप् । 
समस्ताध्वमयं पीटं ध्यायेद्रेष्णवमुञ्ञ्वटम् ।१०४।। 

ठक्ष्मीतन्तरम् 

आधारसक्तिभूतां च विष्यां ऋ्मशित्ं स्मरेत् । 
"पीठन्रह्मरिले त्वेवं सहभावेन निर्मिते । १०५॥ 

परथग्विनिर्भिते ते च कुयांत्त शयनोत्तरे । 
ञ्जयनं सिरबिम्बस्य वक्ष्यमाणं विधीयते ।१०६॥। 

प्रासादगमनं चेव पीठनब्रह्मशिरखास्थितिः। 
तत्प्रतिष्ठापनं चेव बिम्बस्यावहनं ततः ।। १०७॥ 

दादशाङ्गकखन्यासर्यहायात्सवसाधनम् । 
'तथावभ्रथकमोदि सर्वमेतद्विधीयते ॥ १०८ ॥ 

चखबिम्बप्रतिष्ठां च चतुष्कटडासेचने । 
आराध्यावाहनं कयोदयथा तदवधारय । १०९॥ 

कायमावाहनत् पूव भोगानां त्रितयं क्रमात् । 
भस्वरूपेऽविकरृते शुद्धे निस्तरङ्गे निरामये ॥ ११०॥ 

परातीते गुरः स्थित्वा पुनः स्वहृदयाम्बुजे | 
सक्ति सत्तामयीं विष्णोरनुरूपामनुस्मरेत्।। १११॥ 

यद्विम्बं संस्कृतं पूरव तन्मयं तदनुस्मरेत् । 
अम्रीषोममयो भावो स्वदेहस्थावनुस्मरेत् ।११२॥ 

उध्वोधोन्यापकत्वेन स्थितो परमभस्वरौ । 
यथात्मनि तथा बिम्बे यथा बिम्बे तथात्मनि ॥ 

दक्षिणेन ततो यायादन्निमार्गेण देहतः । 
प्रविशदाममर्गेण बिम्बस्य हदयं धिया ॥ ११४॥। 

यथात्मनात्मा हृदये स्वानुभूतो ह्यनूपमः । 
तथा द्धूदयान्तःस्थमात्मानमनुसंस्मरेत् ॥। 

९४, होतृकिन्यासमिति । दराोत्रादयो मन्त्राः तैत्तिरीयारण्यके पठिताः । तेषां 

बिन्यासमित्यथः । १००, वसवस््वेति । खद्रास्त्वेति । (तैत्तिरीयत्राह्णम् २-७- 
१५-५),. 

1 पीटं बह्यरिला ^\.; पीठनब्रह्मदिखा ए. 

ऽ /\, ए, €, 011{ {711८ 11765 {07 016. 

१०१. आदित्या््वेति । विश्यति । (तैत्तिरीयत्राह्मणम् २-७-१५५-५५). 

“ तथा प्रभति ^. 8. 



एकोनयश्चाशोऽध्यायः १९९ 

दष्टा स्वराश्मखचितमानन्दापूररतं महः । 
तस्मिस्तस्मिन् परब्रह्मण्येकध्यं' तष्य चिन्तयेत् ॥ 

एवमेकार्थवीकरय वैष्णवं तत् परं महः । 
तिष्ठेत् खभादधानस्तदस्पन्दं स्वमनो दधत् ।११५॥। 

मनसि" स्पन्दमानेऽथ स्मृत्वा तं स्वं धियाः पुनः। 
बिम्बाद् दक्षिणमार्गेण बहिर्निष्कम्य मेघया ॥११८॥ 

संधिशेद्धामभारोन स्वमेव हृदयाम्बुजम् । 
योगोऽयं द्रव्यमिम्बस्य "नाङीषन्दप्रव्तकः।। ११९ 

योगन्तरमथातिष्ठेत् तस्य सर्वेशिताप्रये । 
ध्यायीतातो हृदम्भोजात् तारिकां तारिणीं गृणन् ।। 

यायादुर्ध्वप्रवाहेण परं पदमनामयम् । 
ततः स्मरेत् परः तञ्च ५भोगं प्राप्रं स्वयेच्छया ॥ 

तततत्खन्दमादाय विज्ञानैश्र्यशक्तिमघ् । 
अनीकं पुनयायात् पथा तेन हृदम्बुजप् ।।१२२॥। 

दक्छिणिन विनिष्कम्य परर्परसहायवान् । 
तद्विम्बहदयाम्भोजं बामेनेव तु संवित् ॥१२२॥ 

ध्यात्वा पूर्ववदेकत्वं विनिष्कम्योर््वमागैतः । 
दरादशन्तं समाविरय पूर्ववत् स्पन्दमेलय च।१२४॥ 

यथाषिम्बं हृदम्भोजं तेनेव भ्रविशेत् सुधीः । 
ततोऽच्निना विनिष्कम्य सब्येन हृदयं विशेत् 

स्मरेत् स्पन्दमथेश्वय सखचश्चुदेयगोखकम् । 
परस्परं निरीक्ष्याथ तन्वानावेकतामिव ॥ १२६॥ 

अन्योन्यारोकनाभ्यां तावनुविद्धाषनुस्मरेत् । 
एतदीश्वर संधानं नाम योगोऽनुवर्णितः ॥ १२७॥ 

येन सर्वेषु बिम्बेषु सर्वे्षत्वं सदा भवेत् । 
अथ शब्दानुसंधानं मन्त्रविम्बेकता हि याः 

सा श्स्मृता वेष्णवी सृक्ष्मा शक्तर्विष्णोर्निर ञ्ना । 
तत्सामान्यमयो भूत्वा तस्मिन् स्वं छोपयेद् ध्वनिम्।। 

सर्व॑संकस्पहीनं तच्छब्दमात्रविवर्जितम् 
शान्तं विद्धि परं सृक्ष्मं "तत्परं बोधनिर्मितम् ॥ 

ततः शब्दार्थसंस्छारसाधेस्पन्दोद्यमो हि यः ¦ 
तत् स्मरेत परमं सृक्ष्मं परयन्तीपदमुन्मिषत्।\१२१॥। 

संकस्पपदवीरूदस्तत्ततसंस्छाररञ्जितः । 
स्वकं वाच्यं प्रथक्छृय तदुदिरयोदयो हि यः ॥ 

सान्दं तन्मध्यमं रूपं स्मरे दरूत्पद्ममध्यगम् । 
नानास्थनप्रयत्नोत्थेः करणश्चसनेरितेः ॥ १२३॥ 

११९. नाडीदबन्देति । अत्रेदं पारमेश्वरवचनमनुसंधेयम् --““ योगोऽयं मुनिशादृर बिम्बस्य 
द्रव्यजस्य च । आपादमूधपयन्तं नाडबरन्दस्य व्यञ्जकः ॥ येन सर्वैरिता विप्र विम्बस्यास्य 
प्रजायते । तं योगमधुना वस्मि एकाग्रमवधारय ॥" (१५-४४७,४४८) इति । १२२. 

स्न्दं क्षोभम् । तथा च पारमेश्वरे--“ अन्युच्छिनोऽप्यथोऽ्युम्यः स्वेच्छया क्षोभमेति 
च |! (१५-०५५१) इति । 

इत्येको नपश्चाशोऽध्यायः 

1 एकत्वं 1. 2 मनस्वी 7. 8 द्विधा ^. ©. 

५ नाडीविम्ब 4. नानाभिम्ब 1. 5 पद् ]. 6 क्षोभ 1. 

7 अभिधा 1. 5 सत्ता 0.1, ० [. 0711115 {15 1106, 
19 त्रं । € 



२०० 

तरङ्गैन्यक्तिमायाति सफटो वर्णपदादिकेः 
"यो वाचकस्वरूपेण तत्पदं वेखरीं विदुः ॥ १३४॥ 

बोधञाब्दात्मकं तस्मात् परसृक्ष्मादिभेदवत् । 
वपुरियनुसंधाय तद्विम्बं भावयेत् ततः ॥ १३५॥ 

शब्दसंहारयोगेन स्वं वपुस्तञ्च बिम्बकम् । 
निष्कम्पबोधशब्दात्मः समृत्वा तद्द्ितयं तथा ॥ 

पर्वोक्तक्रमयोगेन शब्दन्रह्म ह्यनाहतम् । 
परयन्त्यादिक्रमेणेव शब्दबिम्बमयं- स्मरेत्।।१३५॥ 

एवं शब्दानुसंधानं कृत्वा मन्त्रानुसंहितम् । 
आरभेत सुधीः कमं तस्य योगोऽयमुच्यते ॥ 

अनाहतं परं नाभो पदयन्तीपदमागतम् । 
नाटसूत्रमिवान्तःस्थं मध्यमे हृदयाम्बुजे ।। १२९॥ 

स्थित्वा तद्रेखरीदारा बिम्बान्तः संविरात् स्मरेत् । 
सफुरन्नादस्वरूपं च मन््रव्याप्रं तथाखिके; ।। १४०॥! 

+"मन्त्रात्मानं जगन्नाथं बिम्बहन्मध्यगं स्मरेत् । 
एवं संस्थापितं बिम्बं भुक्तिमुक्तिफटप्रदम ।१४९।। 

रक्ष्मीतन्त्रम् 

आवाहनं ततः छुयोद् बिम्बेऽस्मिन् हरिमेधसः । 
ूर्वमावाहयामीति तथा सवाङ्गमन््रतः ॥ १४२ ॥ 

प्रवेशनिगीमो क्ष्यः स्मरेहेवस्य देहतः । 
ऋग्भिः पत्चभिरायाभिस्तस्या आवाहनं स्यतम् ॥ 

दरादश्चाङ्गकटखान्यासं देवन्यासवदाचरेत्। 
भवतं नः सुमनसाविति दावनुसान्त्वयेत् ।॥१४४॥ 

एतावती चले बिम्बे प्रतिष्ठान्यत्र तु स्थिरे । 
कुयात् पूर्वोक्तमार्गेण सात्वतादिविधानवित् ॥ 

यदेतद्नुसंधानत्रितयंः पूर्वमीरितम् । 
एतदेव प्रतिष्ठानमुभयत्रेति मे मतिः ॥ १४६॥ 

इत्थं संस्कारसंपन्ने तद्विम्बद्ितये सुधीः । 
लक्ष्मीं लक्ष्मीपति चैव धिया परयज्चपप्थितौ ॥ 

तन्मनाश्चैव तद्धक्तस्तद्याजी तज्पोद्यतः। 
तद्योगी सततं भूत्वा तावेवान्ते प्रपद्यते | १४८॥ 

प्रतिष्ठेयमिति प्रोक्ता साक्षाज्ज्ञानमयी परा । 
ज्ञानं विना न चेवान्यन्नराणां तारकं स्मृतम् 

इति शश्रीपाख्रात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे श्प्रतिष्ठाविधानं 
न।मेकोनपद्वाशोऽ्ध्यायः 

1 येन वाचकरूपेण 1. 2 हाब्दार्थौ ए. 3 ब्रह्ममयं ©. 
« मन्त्रनाथ 1. ? ततीयं 8. € प्रतिष्ठायां 1. 
7 मतम् 1. 8 श्रीपञ्चरात्र ^\.: भ्रीपाञ्चराभरे 8. ° मायासिदिभकाशः ए. 7. 



पञ्चारोऽव्यायः 

सक्र 

विश्ारणे नमस्तुभ्यं नमो विश्वविभूतये । 
सर्वासामपि सिद्धीनां नमस्ते मूरहेतवे ॥ १॥ 

दिदे वास्मभूताये नारायणक्ुटुम्बिनि । 
समस्तजगद्ाराध्ये नमस्ते पद्मयोनये ॥ २॥ 

त्वतप्रसादाच्छृता मन्त्रासत्वदीयाः सिद्धयो मया । 
आराधनं च सर्वेषां यथावदवधारितम् ॥ ३॥ 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि त्वद्रक्त्राम्बुजनिःसृतम् । 
त्वत्सूक्तस्य विधिं कृत्सनमुपसन्नोऽस्म्यधीहि भो ॥ 

श्रीः 

देवौ नारायणो नाम जगतस्तस्थुषस्पतिः । 
अत्मा च सर्वलोकानां षाड्गुण्यानन्द विग्रहः ।। 

सर्वप्रकृतिरीङ्ानः सर्वज्ञः सर्वकायंकरृतः । 
भनिर निष्ठोऽनवदश्च सवंकलत्याणसंश्रयः | ६ ॥ 

तमसां तेजसां चेव भासकः स्वप्रकाडातः । 
अन्तर्यामी नियन्ता च भावामावविभावितः ॥ 

शक्तिमान् सकटखाधारः सर्वडाक्तिर्मदीश्वरः । 
तस्याहं परमा उक्तिरेका श्रीनाम ओग्धती ।॥ ८ ॥ 

निरस्तनिखिखावया सवंकामदुघा विभोः 
आत्मभित्तिसमुन्मीलच्छद्धाशुद्धाध्ववर्गिणी ॥ ९॥ 

अनुत्रता हृषीकेशं सर्वतः समतां गता । 
तावावां परमे व्योम्नि पितरौ जगतः परौ ॥ १०॥ 

अनुग्रहाय छोकानां स्थितो स्वः परया भिया 
कदाचित्कृपयाविष्टौ जीवानां हितकाम्यया ११ 

सुखिनः स्युरिमे जीवाः प्राप्रयुनौ कथं न्वितिः । 
(उपायान्वेषणायत्तौ परमेण समाधिना ॥ १२॥ 

मभ्रीवः स्मातिगम्भीरं शब्दन्रह्ममहोदधिम् । 
मथ्यमानत्ततस्तस्मात् सामम्येजुषसंकुटात्।१२॥ 

तत् सूक्तमिथुनं दिव्यं दध्नो घृतमिवोत्थितम् । 
अनाहतमसंदिग्धमनस्पष्टमनश्वरम् । १४॥ 

सर्वेश्वयैगुणोपेतमनाफुखपद्क्षरम 7 । 
आद्योस्तथान्तयोः ख्धदन्योन्याक्षरमिश्ितम् ॥ 

१, विश्वारणे । विश्वोत्पत्तिखानमूते इत्यथः । २, आत्ममूताये । प्राणवह्छभाये 

इत्यर्थः । ८, त्वससूक्तस्य ; श्रीसूक्तस । ५, जगत इत्यादि । जङ्गमस्थावराणां पतिरित्यथ; । 

६. प्रकृतिः ; उपादानकारणम् । ७, “ तस्य॒ भासा सर्वमिदं विभाति ' इति श्रुवयर्थोप- 
वहणमत्र । मावामावेति । भावाभावपदार्थरूपतया निधारित इत्यथः । ९, सर्वैकामेति । मयेव 
सः अवाक्तसमस्तकाम इति भावः । आत्ममित्तीति । शुद्धाशुद्धरूपः प्रपञ्चः सर्वोऽपि मदेकावरम्बन 

इत्यर्थः । १२. समाधिना ; ध्यानेन । १३, मभीवः स्मेति । अमधीवेतयथः। १४, सूक्त- 

1 श्रीरुवाच 8. ?. 1. 2 वित् 1. 
^ विभावनः ^. 8. ^. 
7 अनाकुट्मनातुरम् 1. 
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5 विति ^. 8. ©. 
3 निरधिष्ठ; 1. 

6 उपायान्वेष्णे ¢^. 



१०९ 

1शक्तिडक्तिमदाविद्धं तत्तदक्षरमिश्रितम । 
तत्र पुंलक्षणं सूक्तं सद् ब्रह्मगुणभूषितम् ॥ १६॥ 

स्वीचकारारविन्दाक्षः स्वमहिन्नि प्रतिष्ठितम् । 
तत्र ख्रीरक्षणं सृक्तं सद् ब्रह्मगुणभूषितम ॥ १७॥। 

स्वीचकाराहमन्यग्रा स्वमहिन्न प्रतिष्ठितम् । 
ते एते परमे सक्ते महर्षिगणसेविते ॥ १८ ॥ 

अधीते च विग्रष्ठे च नयेतां परमां गतिम् । 
विहितानि विधानानि कल्पङ्ृद्धिः पुरातने: ॥१५॥ 

अघोराण्यमराध्यक्च तानि तानि सहखस्चः। 
तत्र सप्रति मत्सुक्तविधनं विहितं णु । २०॥ 

मामेवास्य मुनि विद्याच्छन्दः श्रीनाम कथ्यते । 
देवता सकलाधारा विष्णुपल्यहमीन्धरी ॥ २१॥ 

विनियोगोऽस्य सुक्तस्य लक्ष्मीनारायणाचेने । 
अङ्कस्थां भावयेदस्मीं विष्णोमां परमेन्धरीम् ॥ 

वामेनाजिङ्गितां शश्चद्वाहूना परमात्मन । 
"तदं सलस्नबाहुं च दिव्यपद्कुजधारिणीप् ॥ २३॥ 

अथ मामचयेदम्मिः प्रयतः परमेश्वरीम् । 
वामोत्सङ्गनिषण्णां मां देवदेवस्य शर््गिंणः ॥ 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

कुयात् प्रथमया चचां त्वावाहनमतन्द्रितः । 
द्वितीययासनं दद्याद् देवदेषबस्य शङ्किणः २५ 

तृतीययाध्येमीडाने "पाद्यं चापि प्रक्पयेत् । 
चतु्याचमनं चेव पद्म्यां चोपहारकम् । २६॥ 

षष्ठथा स्नानं प्रक्र्बीत सह नो साधकोत्तमः । 
सप्रम्या वाससी दद्यादष्रम्या भूषणानि च ॥२५॥। 

गन्धं दद्यान्नवम्या तु दशम्या सुमनश्चयम । 
पराभ्यां शधूपदीपो तु परया मधुप्क॑कम् ।। २८ ॥ 

प्रापणं च चतुद्श्या पश्चदश्या नमस्कियाः । 
तारिकामनुतारं च प्रयुञ्जीयादथान्ततः ॥ २९ ॥। 

प्रत्युचं नियतो मन्त्री जपेच्छक्त्या यथाविधि । 
सूक्तस्य विलयं पश्चात्तारिकायामनुस्मरेत्।। ३० ॥ 

तारिकास्थौ च नौ ध्यात्वा स्मरेत् सर्वगतिं च नौ । 
ऋग्भिश्चतस्भियेद्वा पूवंमावाहनक्रिया ।॥ ३१॥ 

पद्छम्या तु प्रपद्येत श्रियं मां शुद्ध चेतसा । 
अप इदयनया कुयादष्यपाद्याचमक्रियाः ॥ ३२॥ 

आप्रमिति च मत््नानं कद मेनेति चाम्बरम् । 
गन्धद्वारेति° गन्धाः स्युरुपेतु स्यादलंकृतिः ॥२३॥ 

मिथुनम् ; पुसृक्तं श्रीसक्तं च । मनाहतम् ; अव्याहतम् । अनस्पष्टम् ; अतिस्पष्टम् । १७, 

स्वीचकारेति । तन्मन्तद्र्टतया तरप्त्विन तत्मतिपाद्यत्वेन तददवतात्वेन चात्मानमभावयदित्यथंः। 
अरविन्दाक्ष इत्यनेन ““ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी '” इति श्चयुपवर्णित इति सृच्यते । 

१९. अधीते ; शब्दतः । विमृष्टे; मथतः । करपङकद्धिः ; शोनकादिमिः । २०, अघोराणि । 
फल्वश्ञायामिव साधनदश्चायामपि परमभोम्यानीत्यथः । ~>, अङ्कस्थामिति । वामाङ्कखथा- 

मित्यथः। २८, पराभ्यामिति। एक्यदशीद्वादज्ञीम्यामृम्भ्यामित्यथः। २९, तारिकामित्यादि। 
ही श्रीं इति मन्त्रद्वयमित्य्थः। ३ १, पक्षान्तरमाह- ऋम्भिरिति। ३२. आप इति । “ आपः 

स्जन्तु "” इत्यादिद्भादद्येत्यथः । ३३. आद्रामित्यादि । त्रयोदस्या चतुदंस्या चेत्यर्थः । 

1 |. 0111 पऽ 111€. 

* आदं 1. 

7 पश्चायादं 1. 

5 परमात्मनः ^^, 

8 दीपधूपो 8. 

2 ¢, 01115 एणा 1117165 {7070 1€ा€, 3 मत्सूक्ते 8. 
6 तदङ्कल्मां मां चव 1. 

१ द्वारेण ¢. ए. [, 



पञ्चाशोऽध्यायः 

कां सोस्मि धूपदीपौ च षष्ठथा चैवोपहारकम् । 
मनसः काममित्येवं मधुपर्क प्रक्पयेत् ॥ ३४ ॥। 

्ुत्पिपास।मिति ह्येषा प्रापणप्रतिपादिका । 
अन्यया तु नमस्कारः रिष्टं पूर्ववदाचरेत् ।२५॥ 

सृक्तेऽस्मिन् मम नामानि पव्ाडत् त्रीणि चाप्युत । 
तेषां निरुक्ति मत्तस्त्वं णु जम्भनिषृद्न ॥ ३६॥ 

निहिता सर्वभूतेषु रणेः भूङ्गवधूरिव । 
जनयन्ती परं नदं तेलधारावदच्युतम् ॥ २३५ ॥। 

निमेषोन्मेषयोर्मध्ये सूयो चन्द्रमसोः सिता । 
मूख्माधारमारमभ्य द्िषट्कान्तमुपेयुषी ।। २८ ॥ 

उदितानेकसाहसखसुयवहीन्दुसंनिभा । 
"चक्रकात् पवनाधाराच्छान्ता पश्याथ मघ्यमा।। 

वैखरीस्थानमासाद्य तत्रा्टस्थानवर्तिनी । 
वर्णानां जननी भूत्वा भोगान् प्रस्नोमि गोरिव 

२०३ 

हिरण्यवर्णेव्येवं भा प्रज पतिशूदारधीः | 
स्तुत्वा तु“ मसप्रसादात् स योगानां धर्ममूचिवान् ॥। 

प्रणवादिनेमोऽन्तोऽयं मन्त्रो मम नबाक्षरः । 
शब्दब्रह्ममयः साक्षाद्योगिनां सोगसाधकः ॥ ४२॥ 

दूराद् दूरतरं यामि हरिणी योगिमानसात्। 
भक्त्या बध्नन्ति निजया योगिनो मां यतव्रताः ॥ 

षष्टिर्टो सहस्राणि योगिनो मत्परायणाः । 
हरिणीं मामनुध्याय प्रयाहारं परं गताः ॥ ४४॥ 

हरिणाजिनसंवीतां हरिणाजिनसंस्तराम । 
हरिणाश्छिषटमध्यां तां हरिणायतखोचनाम् ॥ ४५॥ 

हरिणीं मामनुस्पय परं शआन्तिमवाप्रयत् । 
श्हरिं नयामि कार्येषु नीये च हरिणा स्वयम् ॥ 

सदा हरिणभासा्ं हारिणी दुरितं सताम् । 
प्रणवादिनेमोऽन्तश्च मन्त्रोऽयं मे षडक्षरः ।॥४५।। 

" दीपधूपौ 8. 
५ अथ). 

कदैमेनेति | एकाददयेत्यथः । गन्धद्वारेति । नवम्येत्यथः । उपेविति । सप्तम्येत्यथः। ३४, कां 
सोस्मीति। चतुर्यैत्यथः । अस्या आचमनेऽप्युपयोगः पूर्वमुक्तः । षष्ठयेति । “ अ दिव्यत्णी "' 
इत्यनयेत्यथः । मनस इति । दशम्येत्यथः । ३५. श्षुदित्यादि । अष्टम्येत्यथः । अन्त्ययेति । 
“८ तां म॒ आवह !' इति पश्चदश्येत्यथः ३६. पञ्चारात् त्रीणीति । त्रिपञ्चाशदित्यथः । ३७, 
निहितेत्यादिना दहिरण्यवर्णतिनामनिरुक्तिः । हिशब्दार्था निहितेति । रणे ; राब्दं करोमी- 

त्यथः । तादाविकनादस्य विवरणम्--भूङ्गवधूरिवेति । अच्युतम् ; अविच्छिन्नमित्यथः । 
३९, वर्णाब्दं निर्वक्ति-- चक्रकादिति। आधारचक्रादित्यथः । शान्ता ; परेत्यथः । पद्या ; 

पयन्ती । ४०, वैखरीस्थानम् ; कण्ठादीन्यषटो । ४२. ओं हिरण्यवणाये नमः इति नवाक्षरो 
मन्त्रः ४३. हरिणीति नाम निरुच्यतेऽत्र । हरिणीवत् दूरधावनादिति, हरन्ति बधन्ति योगिन 

एनामिति च निर्वचनद्रयम् । ४९५. निर्व॑चनान्तरमाह--हरिणेत्यादि । हरिणस्येवाश्ि्टम- 
संसृष्टं मध्यं यस्याः, हरिणा विष्णुना आशिष्ट मध्यं यस्या इति वा निर्वचनम् । ४६. निर्वच- 

नान्तरं हरिमिति । ““ यदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम् '› इत्यभियुक्ताः । ४७, हरिणभासेति 

2 व्रणे ¢, 
०. 0710115 110 117९ {1070 1९16. 
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१०४ 

सवांर्थसाधकः साक्षाद्योगसाधनमुत्तमम् । 
सौवणेः कल्पिता नियं मम माटा सरोरुदैः ।४८॥ 

सृजामि श्लोभनान् वणोन् 1 सुषठ विश्च बृणामि वा। 
सृताश्चापि मयाजसखरं बद्धमुक्तादयो ह्यजाः ।४९।) 

सुबर्णखजमित्येवं गुह्यकानामधीश्वरः । 
मेरो चिरमुपस्थाय धनेङात्वमवाप्तवान् ॥ ५० ॥ 

राजतेर्मे खजः पदौ राजन्ते च सखजोऽमलाः । 
ष्याजिताश्च खरजः सर्वे खणष्रासो जगतां मया ॥ 

रजतखरजमित्येव सद्राणां प्रवरः पुरा । 
भ्केलासे समुपस्थाय रजताधिपतां ययौ | ५२ ॥ 

अष्रक्षराविमौ मन्त्री “सतारौ नमसा युतौ । 
जपाचेनहूुतध्यानादभीष्टं साधयिष्यतः ॥ ५३ ॥ 

चंक्रम्यमाणा भक्तानां द्रावयामि च दुष्कृतम् । 
चन्द्रवत् सततं चित्तं भक्तानां द्रावयामि च।(५४॥ 

रषट्मीतन्त्रम् 

उदेमि योगिनामन्तरानन्दस्पन्दलक्षणा । 
चतुर्थीं तु दशां तेषां चन्द्रवद्धासयामि च ॥५५॥। 

योगान्तरायनिहतो वसिष्ठः परमो मुनिः । 
अन्तश्वन्द्रमयीं शुद्धां चिद नन्दमहोदधिम् | ५६।। 

ऽनाडीस्थां मामनुस्मर (पुनः स्वं योगमाप्रवान् । 
आनन्दजनकः सद्यो मन्त्रोऽयं मे षडक्षरः ।। ५७ 

भवदावाम्निदग्धानां निवरतिं प्रकरोययम् । 
आधारान्जाद् द्िषद्कान्तं सूुयेभासा हिरण्मयी ॥ 

उदेमि सततं प्रोक्ता शब्दसंकल्पकोरकेः । 
प्रकृतेश्च परे व्योन्नि मण्डले च त्रयीमये ॥ ५९॥ 

हिरण्मयेऽवतिष्ठेऽहं हिताय जगतां सदा । 
तां मां हिरण्मयीत्येवं मुनयो वेदपारगाः ॥ ६०॥ 

स्तुत्वा समाप्रबन् कामं योगिनो योगमुत्तमम् ! 
सप्राक्षसे ह्ययं मन्त्रः सर्वकामार्थसाधकः ॥ ६१॥ 

हारिणीति च निर्व॑चनद्रयम् । ओं हरिष्ये नमः। ४८, सुवणेसक् रजतसरगिति नामद्वयम् । ४९, 
सृजामीत्यादिना निर्य चनान्तरम् । सुष्॒ विश्वमित्यादिना तृतीयं निर्वचनम् । “ विश्वं विप्णुः ” 

इति नामपाटात् विष्णुं पतित्वेन वृणे इति वा, विश्च सेकं वासस्थानतया वृणे इति वा निर्वचनं 
भाव्यम् । सक्रान्दनिर्वचनमाह-- सृता इति । ५०. उपाख्यानसुच्यते--गुद्यकानामिति 
५१. रजतस्रगिति नाम निरुच्यते--राज॑तैरिति । निर्व चनान्तरं राजन्त इति । राजिता इति 
च निर्वचनान्तरम् । ५२. उपाख्यानमुच्यते--सद्राणामिति । ५३. ओं सुवणेसजे नमः। ओं 

रजतस्रजे नमः । ५४, चन्द्रति नाम निरुच्यते-- च॑क्रम्यमाणेति । क्रमधातोयैडि चक्रम्येति 

रूपम् | तत्र चं इति पदमादाय दा इत्यनेन योगे चन्द्रेति मवति । द्रा इति पदं निर्वक्ति-- 
दरावयामीति । द्रा इत्यस्थैव निर्व चनान्तरं चन्द्रवदिति । ५५. निर्वचनान्तरमाह--उदेमीति । 
चतुर्थीं दशा तुरीयावस्था । ५६. उपाख्यानमुखेन निर्वैचनान्तरमाह-योगेत्यादिना । ५७. 
ओं चन्द्रायै नमः । ५८, हिरण्मयीति नाम निरुच्यते--आधारेत्यादि । द्विषट्कान्तम् ; 
द्रादशान्तम् । सूयस्येव भासा यस्मा इति आकारान्तः शब्दः । ५९. राब्दसंकल्पाः पद्य- 
न््यादयः । तदात्मनोदेमीति इव्य॑मूतलक्षणे तृतीया । नि्क्त्यन्तरं प्रकृतेरिव्यादि। ६१, ओं 

1 खष्टे ̂ . ©. 
^ सतार ¢. 3. 

४ राजताश्च 1. 

5 नामिस्थां 1. 

3 कैलासं ]. 
¢ पुनस्तं ^. 0. 



प्ादोऽध्यायः 

साक्षिणी सर्वभूतानां रक्षयामि शभाड्भम । 
लक््मीश्चास्मि हरनि रक्त्यं सर्वमितेरहम् ॥६२॥ 

ददती क्चेपणी चास्मि निया त्रिप्रेरणी तथा । 
तथा ज्ञानस्वरूपाहं रक्षणीया मितो मितो ॥६२॥। 

ख्ये निवासे निर्माणे प्रेरणी प्रकृतेरहम । 
लक्षणाख्यस्य भावस्य करखाकाष्ठादिषूपिणी ।६४।॥ 

भव्यक्तव्यक्तसत्त्वस्थ) प्रेरयित्री सद स्म्यहप । 
लक्षं नयामि चात्मानं खमि चन्ते क्षिपामि च॥ 

क्षिपामि क्षपयाम्येका क्षिणोमि दुरितं सताम । 
क्षमे क्षमा हि भूतानां मिमे मन्ये च मामि च ॥ 

इत्येतान् मयि दरष्राथोन् परमर्पिरुदारधीः । 
1 लष्ष्मीटैक्षय मेत्येव कपिलो मुनिरक्तवान्।।६५॥ 

९०५ 

पद्वाक्षरो ह्ययं मन्त्रः पाताख्गतिसाधनः । 
दिव्यान्तरिक्षभोमानां भोगानामुपपादनः ॥ ६८ ॥ 

तनुज्ञानमयी सा मे °विष्णोहदि च वर्तते । 
अ्मन्ञानमिदं पुण्यं श्योगज्ञानमिदं परम् ॥ ६९॥। 

+मानामिव गता कान्तिः ओतरदमो सदा तथा 
राक्तिः उक्तमतो विष्णोः सिताहमनपायिनी ॥ 

अपश्चाहमयाम्येका द्रवो भूत्वा गुणो महान् । 
अपावाहयमादौ च मुनि भूत्वा सरस्वती ॥ ५१॥ 

सारस्वते जले पूव ऽचिश्वामित्रोदिता सती । 
अपोवाह वसिष्ठं तं सलयसन्धा। सरस्वती ॥ ५२॥ 

ऋषयः प्राहुरेवं मां वसिष्ठे सोतसा हते । 
सत्ये सलप्रिये पाहि वसिष्ठ शाच्रवादिति ।॥५३॥ 

, हिरण्मय्यै नमः । ६२, इत आरभ्य सप्त शकाः रक्ष्मीनामनिर्यचनपराः । ददीनार्थात् 
‹ क्षधातो्िर्वचनमाह --साकषर्णःति । रक््मश्चति । हरेः रकषमीः सर्वसंपदित्यथः। जत्र ^ श्रद्धया 

लक्ष्मीर" र्मी मां 1. 
4 [, 0711{ऽ 11715 1116. 

ˆ देवो देववमदनुते › ““ अप्रमेयं हि तत्तजो यस्य सा जनकात्मजा '› इत्यादिकं भाव्यम् । 
लक्ष्यमिति । सर्वैप्रमितेः प्रमेयेत्यथः । ६, क्षिप्धातोर्निर्वचनमाह--कषपर्णति । तस्येव 
विवरण त्रिप्ररणीति । कायवाडमनसानां प्ररयित्रीत्यथः । अत्र “ख दाने!” “/क्िप प्ररणे'” इति 
धातुद्रयाननिप्पत्तिरमिप्रता । तथाह ज्ञानस्वरूपा रक्षणीया । ६४, ख्ये इति । सष्टिस्थितिसंहारेष 

प्रकृति प्ररयामीति रक्ष्मीरटम् । रक्ष्यन्ते प्रमीयन्ते इति रक्षणानि सवै भावाः । तेषां क्षेपणी 

। इति निरुक्तिः । ६५. लक्षमित्यादि निस्क्तयन्तरम् । तथा खमीत्यपि । टीना भवामीत्यथः। 
क्षिपामि; प्रयामि । ठीधातुं क्िपधातं चादाय निवेचनम् । ६६, नि्वैचनान्तरमाह-- 
क्षिपामीति । क्षमधातोः व्युत्त्तिमाह--क्षमे इति । मीराब्दव्युतयत्तिमाह--मिमे इत्यादिना । 
६७, हे रक्ष्मीः मा मां रक्षय कराक्षयेति कपिले मुनिस्वाचेत्यथः। ६८, ओं क्सये नमः| 

६९, अनपगामिनीति नाम निवेक्ते-तनुरिति । विष्णोरनपायित्वात् अनपगामिनीति नाम । 
७१, निर्वचनान्तरमाह-अपश्चति । अप्सु द्रवाख्यो गुणोऽहम् । तस्मात् ताभ्यो नापेमी- 
त्यथः । निर्वैचनान्तरमाह--अपावाहयमिति । अपोपसगौत् वाहयतेरुड् । ७२. विश्वा- 
मित्रेणोक्ता सती त्मतिद्रन्धिनं वसिष्ठं जठे अहमपोवाहेति रट् । ७३. एवमपगामिनीशब्दं 

2 विष्णोखि विवतैते 1. 
5 विश्वामित्रे सितात्मनि 1. 

3 योगरूपसमन्वितम् 1. 



२०६ ठष््मीतन्त्रम् 

साहं सरस्वती भूत्वा तमपोवाह आत्रबात् । श्रणामि च गणेर्बिश्चं शरणं चास्मि शाश्वतम् ! 
ऋषयो नाम चद्कमे तदा ह्यनपगामिनीम् ।।५४॥ सषरीरं च हरेरस्मि श्रद्धया श्चेप्सिता सुरेः।॥ ८०॥ 

नवाक्षरे ह्ययं मन्त्रः सवापद्टिनिवारणः। शान्ताधारपदस्थास्मि पद्या रन्ती च नाभिजा । 
अश्वा पूबाहनी चास्मि वसामि च पुरे सदा॥ प्रणी च धियां मध्या सष्टर्वक्त्रे तथाणंसम् ॥। 

बुद्धिप्राण्ारीराख्ये न्निविषे त्रिविधात्मना । चतुःस्थानस्थिता चेवं शान्तापश्यादिभेदिनी । 
अश्वानां हेषवन्न।दं योगारन्भे करोमि च ॥५६॥ श्रयामि श्रयणीयास्मि शक्तिभीः रेमि रामि च।। 

नाडीमध्यं समायाता करोमि रथवद् ध्वनिम् । सक्तेरुञ्ञवलिनी चास्मि शंतमा रतिरीप्सिता । 
व्योमरन्धमनुप्राप्रा हस्तिनाद विनादिनी ॥ ५५७ ॥ इति त्रय्यन्ततत्त्वक्षाः श्रियं मां विदुरञ्जस। ॥ 

योगिनो यतमाना मां त्रिधेवं प्रतिपेदिरे । अपि नाथो विभूतिर्मे त्रैलोक्यं सेश्वरामरम् । 
आद्याव्राक्षरो मन्त्रावन्य एकादञाक्षरः ॥ ५८॥ परां मदीयवणस्य कलां नाह॑ति षोडज्ीम् ॥ ८४॥ 

अभीप्ितप्रदा ह्येते त्रयो मन्त्रा हि मन्मयाः । आये पदत्रये वणोः श्रीहीमोमिति मन्मयाः । 
शरणोमि करुणां वाचं णामि दुरितं सताम् ॥ ^एष वेभिश्चतुर्िस्तेमंदीयं धायते वपुः ॥ ८५ ॥ 

निष्पाद्याधुना तद्विपर्ययवाचितामाह-- ऋषय इति । शात्रवात् पाहीति मां पराहुरित्यन्वयः । 

७.४, अहं तं वसिष्ठं शात्रवादपोवाद अपावाहयम् ; अपासारयमित्यथः । ७९९. ओं अनप- 

गामिन्ये नमः । अहं बुद्धयादिरूपे पुरे अश्वरूपा पृरूपा वाहनी चासि । तत्र वसामि च । 

बुद्धिं नानाविषयेप्वाङ्कप्य धावनात् अश्वा । प्राणावासस्थानभूता पूः । आत्मतया रारीरवह- 
नात् वाहनी । अतः अश्वपूर्वेति नाम । ७६. पक्षान्तरमाह--अश्वानामिति । पूवं योगारम्भे 
अध्येव नदामि । अश्वपूवाये नमः । ७७, रथमध्यानामनिर्वचनम्- नाडीति । हत्तिनाद- 
प्रनेधिनीति नाम निर्वक्ति--व्योमेत्यादि । ओं अश्वपूवायै नमः । ओं रथमध्याये नमः । ओं 

दसिनादप्रबेधिन्ये नमः । ७९. श्रीनामनिर्वेचनमारमते--श्रणेोमीत्यादिना । श्र श्रवणे ” 
५ श॒ हिंसायाम् ' ^“ श विस्तारे " इति धातवः । ८०. श्रद्धयेति । असमात् शकारं रेफं 
चादाय दप्सितपदादीकारं संयोज्य श्रीशब्द इति भावः ८ १, शान्तेत्यादि । शान्तापदात् शकारं 
रन्तीपदात् रेफ प्रेरणीपदादीकारं चादाय श्रीशन्द इति भावः । अर्णसां वर्णानां सष्टिरिति 
वैखरीरूपमुच्यते । ८२. श्रयामि विष्णुम् । श्रयणीया ; रशाक्तिमिः जयादिभिः सेव्या । रमि; 
आश्रितपापानि क्षिणोमि । रामि ; सर्वान् कामान् ददामि । ८३, शाक्तः प्रकाशयित्री । शंतमा ; 
मङ्गस्तमा । रतिरूपा । ईप्सिता; प्राथनीया । अत्रापि पदत्रयात् शकाररेफकारान् संयोज्य 
श्रीराब्दनिप्पत्तिरभिपेता । ८५, एष वेति । ओं भिये नमः इति मन्त्रश्चेत्यथः । एभिश्चतुरभि- 

1 देषणानाद 1. 2 सेविता . 1. 3 विश्वतन्त्री 1. 
५ शक्रोमि ^^. 5 अहं नाथो विमूतिश्च त्रैलोक्य च सुरेश्वर 1. 6 एष् ^. 0. 



पञचाङ्षोऽध्यायः २०७ 

एकैको दिसो बापि त्रिक्लो वा सर्वस्व वा। 
जप्रार्चितहूतभ्याताः साधयेयुरभीष्सितम् ।॥ ८६ ॥ 

प्रयज्नेनेव गोप्यं तदेतद्र्नचतुष्टयम् । 
अन्योन्यफकितं सर्वैरशेषेरधिकं गणे: ॥ ८७ ॥ 

"मिमे मीयेऽखिलेमानेमयि माति जगत् क्षये । 
आ्मेश्वरवती चाहं व्याघ्रायां मयि मेति धीः ॥ 

आत्मवश्चेप्सितायर्थमतो मां मदिदो विदुः । 
पञ्चाक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वकामफलप्रदः ॥ ८९ ॥ 

प्रदात्री सव॑कामानामवित्री सर्वकर्मणाम् । 
देवस्य दयिता चास्मि देवीं मां मुनयो विदुः ॥ 

पद्वाक्षरो ह्ययं मन्त्रो भुक्तिमुक्तिफटम्रदः। 
शब्दाय सव॑भूतानामन्तःस्था चिन्मयी सद्ा ॥ 

काये च निखिरठर्वेदरन्विष्ये केति चाखिदैः । 
ब्रह्मरूपधरा चह जट।मण्डटधारिणी ॥ ९२ ॥ 

सजामि विविधान् भ्भाषान्स्वाध्यायाध्यायतत्परान्। 
अतः कामिति मां प्राहुञुनयो वेदपारगाः ॥ ९३२॥ 

पद्ाक्षरो ह्ययं मन्त्रः स्वाध्यायफट्दायकः । 
उदिति ब्रह्मणो नाम विकस्तिस्तस्य तु स्मितम् ॥। 

मय्यायत्ता विकस्तिः सा सोस्मितां मां ततो विदुः । 
सप्ताक्षरो ह्ययं मन्त्रो विकस्ति भूयसीं वहेत् 9 ॥ 

हिता च रमणीया च मदीया प्रकृतिः परा । 
तां सत्त्वरूपामाखम्ज्य तरन्ति मुनयस्तमः।। ९६॥ 

“अतो हिरण्यप्राकारागरृषयो मामुपासते । 
दशाक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वकामसमृद्धिदः ।॥ ९७ ॥ 

'रिति। शरी, ही, ओं, ओं भ्ये नमः इयेतैशचर्मिरित्य्थः। ८८, मेति नामनिर्वचनम्-- मिमे 

। इष्मिणो मेऽखिकैर्मायेमषिमा हि जगसक्षये 1, 
$ सेत् ̂ . 8. ©, 

" इत्यादिना । सवं प्रमिनोमि । मीये ; प्रमीये । माति ; परिमितं भवति । आत्मेत्यादि ; अस- 
च्छब्दानिप्पन्नं मशब्दमादायाथ उपवण्य॑ते । मेति धीरिति । अहमर्थषीरित्यथंः । ८९. 
आत्मवदिति । म इव मेति य्युसत्तिरिति भावः । ओं मये नमः। ९०, देवीराब्दं निर्वक्ति-- 
प्रदात्रःति । दाधातुमवधातुं चादाय निरुच्यते । देवस्य दयितेति । पयोगे ङीषिति भावः । 
ओं देव्य नमः। ९१. ““ कां सोसिताम् '” इत्यत्र कामिति एथक् पदम् । केति नाम निर्वक्ति-- 

. शन्दाये इति । शब्दं करोमीत्यथः । ९२, काये इति । प्रतिपाये इत्यथः । किंराब्दमादा- 
याह -- अन्विष्ये इति । क इति ब्रह्मणो नामेति मवाह--ब्रहयेत्यादि । ओं कयि नमः । 
९४, सोसितेति नाम मिवेक्ति--उदितीति । ““ तस्येदिति नाम '” इति श्रतय्थाऽत्राभिप्ेतः 
तस्य ब्रह्मणो या विकस्तिर्विकासो ब्रृहत्वमिति यावत् ; सा विकस्तिरेव स्मितम् । उस्मितमिति 

रूपम् । तेन सहिता सोस्मिता । भगवतो नारायणस्य यत् बृहत्वं, तत् एतदायत्तमिययुक्तं 
भवति । यदाहुः--“ अपाज्ञा भूयांसो यदपरि परं बह्म तदभूत् ' इति । ओं सोस्मिताये 
नमः । ९६. हिरण्यप्राकारेति नाम निरुच्यते--हिता चेति । प्राकारशब्दः प्रङृतिपरः । 

2 सर्वान् ̂ ^. ए. ¢. 
4 [, 0015 (15 176, 



१०८ 

आरादहोषदोषाणां द्राविणी मामुपेयुषाम । 
अधोमुखाच्छिरःपद्यमात् खत्यासतधारया ॥ ९८ ॥ 

अभिषिक्ता सदाद्रीस्मि दययाद्रोन्तरास्मि च । 
ज्वलामि 'सर्वभूतान्तगैगने परमे सदा ॥ ९५॥ 

राद्धा निरञ्जना सदया भासयन्ती जगत् त्विषा । 
अशिख। त्रिरिखा चाहं पद्पञ्छरिख।वती ॥। 

सप्रधा च पुनख्रेधा उवटामि वपुषि स्थिता । 
षडक्षराविमो मन्त्रो नि्तव्योञञ्वस्यदायकौ ॥ 

हरो प्रीतिमती नित्यं तृप्रा भक्तेषु नित्यदा | 
प्राकृतश्च विन। भोगेर्नियतप्रास्म्यहं स्वतः ॥१०२॥ 

तां मां तृप्रामनध्याय मुनयो वेदपारगाः । 
ज्ञानमूलां परां ठप्रि नियां प्राप्राः सुधामयीम् ॥ 

षडक्षरो ह्ययं मन्त्रस्तर्पययखिटं जगत् । 
तपयामि गणेर्विष्णुमात्मानं तद् गुणेरपि ॥ १०४॥ 

टक्ष्मीतन्त्रम् 

दिसप्रया सहस्रेण नाडीनां देहसागरम् । 
तपयामि रसेर्नित्यं श््राणानां प्रेरणावद्त्।।१०५। 

सोषुभ्रेनाध्वना नियं परं भावमुपेयुषाम् । 
५+बिम्बभावमुपेताहं विमले योगदपेणे ॥ १०६॥ 

आत्मबिम्बसमृद्धतेः परमार्थः सुधारसैः | 
चिन्मयेस्तपेयाम्यन्तर्योगिनां सत्त्वमुत्तमम् १०७५ 

प्रकृत्यादि विरोषान्तं परिणामोन्मुखं सदा । 
कायंभावं समपन्नमक्षिण्वन्ती निजेबेरेः ।१०८॥ 

आपगाभिरिवाम्भोधि प्राणाधानेनः तपेये । 
स्नेहेनेव सदा दीपं प्राणिनां करणानि च । १०९॥ 

निजसंविद्रसेनेव तपैयाम्यक्षयात्मन। । 
तपेयन्तीति मां प्राहूर्योगिनो योगपारगाः ॥ ११०॥ 

सप्राक्षयो ह्ययं मन्त्रस्तपेयलयखिटं° जगत् 
पद्यमानं "मिनोतीति कारं पदम प्रचक्षते । १११॥। 

1 भूतगगने पराच 1. 
^ विश्च ]. 

ओं हिरण्यप्राकाराये नमः। ९८, अर्द्रति नाम निर्वक्ति--आरादिति। द्रे इत्यथः । 
निर्व चनान्तरम्--अधोमुखादिति। ९.५, ज्वरन्तीति नाम निवक्ते--उ्वखामीति । १००. 

राव्दब्रह्मस्वरूपत्वमाह--गद्धति । अरिखेति परारूपमुच्यते । पर्यन्तीमध्यमावैखरीमेदेन 
तरिरिखा । स्पदांत्मना पश्चविरतिरिखा । १०१, यादिसान्तधारणाव्यृहासमना सप्तधा । 

हरक्षातमना त्रिधा चेत्यथः । ओं आद्रा नमः । ओं ज्वलन्ते नमः। १०२. तृप्ते नाम्नो 
निर्वचनमाह-- दराविति । प्रक्र्विनेति । अप्राक्रतैरिप्यथः । ओं तृप्तायै नमः । १०४. 
तपयन्तीति नामाह-- तथयामीति । तपैणं च बहूनां बहुभिः साधनैर्व्णयति--गुणेरिया- 
दिना । १०५, देहे द्वासप्ततिनाञ्यः योगदास्प्रसिद्धाः । अत्र देहस्य सागरत्वेन, नाडीनां 
नदीत्वेन, प्राणानां वायुत्वेन, रसानां जख्ूत्वेन चाध्यवसायो विवक्षितः । १०६, प्रकारा- 

न्तरमाह- सोषुन्ननेति । १०८, प्रकारान्तरमाह -- प्रकृत्यादीति । सदा परिणामेन्मुखमित्य- 
नेन प्रकृतेः नित्यपरिणामस्वभावत्वमुक्तं भवति। १०९. तात्पयाँन्तरमाह-- खेहनेति। १११. 
ओं तपयनते नमः । पदे यितेति नाम निर्वक्ति--पद्यमानमिति । सकरं प्रमेयमित्यथः | 

2 योग 7. 0.1. 

£ प्राणदानेन 8. ¢. 7. 1, 6 अनिङ्ं ^. ए. 1, 

7 मनोतीति ^. ए. 

3 प्राणायामवशात् सदा 1. 



५ रो उन्मान; १०९ 

काटमप्यखिटं शश्धत् कट्यन्ती स्थिता सदा । 
स्तुत्वा त्वनेन नान्ना मां कालातीतः कृती भवेत् ॥। 

पुप्रधानेश्वरान्निलयं बर्णयाम्यात्मतेजसा । 
पद्माकारैश्च वर्णम भूषिता तनुरुत्तमेः ॥। ११३ ॥ 

पद्मवर्णेति मां स्तुत्वा शाख्वेश्यमाप्रयात् । 
उद्रतः प्रथमो योँऽश्ः क्षीरसागरमन्थने ॥ ११४॥ 

चन्द्राख्यः स मदीर्योऽश्ुरुदरच्छन्याः पुरःसरः । 
ऋषयो मत्प्रभावन्ञा मां तु चन्द्रां प्रचक्षते ॥ 

यः स चन्द्रो मदंशूनां कोटिकोटथंशकोरिजः । 
षडक्षरो ह्ययं मन्त्रो मनोवेमल्यदायकः । ११६॥। 

प्रकृष्यमाणा भासो मे सववस्थासु सर्वदा । 
येनेच्छति तिरोधातुं तन्मे भासा तिरोहितम् ॥ 

यथां हि सखरिरर्छाया स्वपदा नेव लङ्घ्यते । 
सा 'पदादप्रतो याति येन ख्घनमिच्छति ॥ ११८॥। 
नित्योदितचिदानन्दा मसप्मभाः सततोऽज्वलाः । 
श्रद्धां सोममपोऽन्नं च वीय हविरिति क्रमात्| 

भोग्यशक्तिप्रभा एता अस्यन्ती षट्सु वद्िषु । 
प्रभासा मुनिमिः प्रोच्ये तन्त्रवेदान्तपारगेः।।१२०॥ 

सप्राक्षरो ह्ययं मन्त्रस्तेजःसंततिसाधकः। 
यजो यदुञ्ज्वलं लोके विद्यादानादिसंभवम् ॥ 

मदीयं तद्यास्तञ्च नानारूपं विभज्यते । 
मामेव भाजनं विद्धि यश्सस्तेजसः भ्रियः १२२ 

अतो यशस्विनीं तां मां य्चसेति विदुबधाः। 
सप्राक्षरो ह्ययं मन्त्रो " यजञोदो जपतो भवेत्।।१२३२॥ 

स्वगेपजेन्यम् पुंखीवैश्चानरविभागतः । 
आददाना हविः प्रप्र श्रद्धासोमादिसंक्ञितम् ॥। 

षाढात्मानं विभज्याहमभ्रिभावमुपागता । 
वलन्ती मुनिमिर्गीता भोक्तृशक्तिप्रभोञञ्वलखा ॥ 

अम्रीषोमविभागेन विश्वमेवं भजाम्यहम् । 
मन्त्रेणानेन मां स्तुत्वा साधयेद्यदभीप्सितम् ॥ 

देवेन हरिणा जुष्टा सदा देवेश्च सेविता । 
देवाश्च मामुपाभ्चत्य विषयान् प्रत्यवस्थिताः ॥ 

मिनोति; परिच्छिनत्ति । ओं पद्मे यिताये नमः । ११३. पद्यमानत्वात् पुप्रधानेश्वराः पद्म- 

शब्दार्थाः । तात्पर्यान्तरं पद्माकरिरिति। ओं पद्मवर्णाय नमः। ११४, चन्द्रति नाम निरुच्यते 
--उद्रत इति । ओं चन्द्रि नमः। १९७, प्रकृष्यमाणा इत्यादि । प्रमासानामनिर्वचनमत्र | 
भासां प्रकर्षमेवाह-- येनेति । सूरयादिर्यैन तेजसान्येषां तेजसिरयितुमिच्छति, तदपि मत्तनसा 
तिरोधीयते । ११८, अप्रधृप्यते छोकिकं निदरीनमाह-- यथेति । ११९. प्रकारान्त- 
रमाह- नित्यत्यादि। श्रद्धामित्यादि। एतच छन्दये प्रसिद्धम् । द्वितीयान्तानां श्रद्धामित्यादी- 

नाम् अस्यन्तीदयुत्तरेणान्वयः। १२०, षटूसु वहिषु ; स्वगादिप्वित्यथः। प्रभा स्यतीति व्युवत्तिः। 
ओं प्रभासाये नमः। १२१. यदासेति नाम निरुच्यते-- यदा इति। १२२. तच याश्च नाना- 

रूपं भवति । तदेवाह-- यदास इत्यादिना । १२३. ओं यशसाये नमः। एतदनुसारेण “ चन्द्रां 
प्रभासां यदासां ज्वलन्तीम्” इति सूक्तपाठः । १२४, ज्वटन्तीति नाम निवैक्ति-- स्वत्या- 
दिना । १२५. भेक्तराक्तीत्यनेन मेोम्यशक्तितात्ययैकपभासानामवेरक्षणयं प्रतिपादितं भवति । 
ओं ज्वरन्तये नमः। १२७, देवजुष्टानामनिर्वचनं देवेनेत्यादिना । देवशाब्दस्येन्धियपरत्रमादा- 

1 य्स्तेज.परदो ¢, 
1 

मवाम्यदम् ^. 8, 0. उ प्रत्यवस्थितान् ^. ए, 



९१० 

परिणामविरोषत्वात् प्रकृतेस्ते ्यचेतनाः । 
अतो मच्छक्तम।दाय शृुद्धसंविक्कियामयीम् ॥ 

विषयेषु प्रत्ते श्रोत्रवाङ्मनआदयः । 
वृत्यर्थ सेवितामध्षेदबजुष्ं तु मां विदुः ।१२९॥ 

स्वंशक्तिप्रदामन्तर्देवजुष्टामवस्थिताम । 
राश्वन्मामनुसंचिन्त्य देवान् विजयतेऽखिलान् ॥। 

मत्त एवोद्रतानीह विज्ञानानि महषिणम्। 
राक्तयश्च क्रियाश्चेव यास्ता उञ्चावचा नृणाम् ॥ 

विश्द्भलेष्टदां चापि मामुदारां विदुबुधाः । 
सप्राक्षयो ह्ययं मनर: सर्वमिष् प्रयच्छति ॥१३२॥ 

तनोमि पच्च कृत्यानि ताये च जगदात्मना । 
"तां मां तामिति तत्त्वज्ञाः प्राहूर्वेदान्तपारगाः ॥ 

पद्चाक्षरो ह्ययं मन्तरस्तनोति शुभ विस्तृतिम । 
प्रकृति पुरुषे चेव नयामि स्वेन तेजसा । १३४॥। 

काखाञ्चापि बहिभूत्वा पद्मनेमीं ततो विदुः । 
सप्राश्चरो ह्ययं मन्त्रः सर्वसंपत्समृद्धिदः ॥ १३५॥ 

टक््मीतन्न्रम् 

आद्यं बर्णयाम्येका तेजसा यजसा भरिया । 
आदियस्था च वणात्मा भूत्वा दिव्या त्रयीमयी ॥। 

प्रकाडायन्ती सवांथानतीतानागतानपि । 
पितृदेवमनुष्याणां चक्षुरस्मि सनातनम् ।। १३७॥। 

आदिभूतश्च वर्णो मे तारः प्रथमवाचकः। 
तत्र आान्तोदितानन्दा नन्दाम्यात्मानमात्मना ॥ 

तेरखधारावदच्छिन्ना दीघेघण्टानिनादिनी५ । 
प्रणवस्य रिखा सृक्ष्मा सा मे शब्दमयी तनुः ॥ 

तत्र ब्रह्मणि निष्णातो मां द्रागधिगसमिष्यति । 
अदिदयवर्णज।तं मे शब्दमय्या उपस्थितम् ।।१४०॥ 

शान्तापरयादिषूपेण वेखति वण्नादिनी । 
ददाना सकलान्थान् धेनुः कामदुघा सिताः ॥ 

एतानादियवर्णेति 'मय्यथानृषयो विदुः । 
नवाक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वकामप्रपूरकः ॥। १४२॥। 
किरन्ती किरणान् रोके "किरन्ती चोत्तरोत्तरम् । 
वायुना देवमित्रेण मणिनाधारवहविना ।॥ १४३ ॥ 

योच्यते--देवाश्चति । १२९, देवदाब्दस्येन्दरियपरत्ादाह-- शरतरेत्यादि । वृत्य ; विषय- 
व्यापरतिरूपा्थं । अक्षः; इद्धियेः। ओं देवजुष्टाये नमः । १३१. उदारानामनिरक्तिः मत्त 
एवेत्यादिना । आं उदारायै नमः। १३३. ¢ तां पद्मनेमीम् '› इत्यत्र तामिति प्रथक् नामामिपरत् 
निर्वचनमाह-- तने मीति । पञ्च कृत्यानि स्गादीनि । ताये; विस्तृता भवामीत्यर्थः । “तायु 
संतानपाटनयोः '” इति धातुः। ओं ताये नमः। १३४. पद्मनेमीनामनिर्यचनम्-- प्रकृतिमित्या- 
दिना। नयामीति पदधात्थः। नेमिशब्दा्थः बहिरिति। ओं पदमनेम्ये नमः। १३६. आदित्य- 
वर्णेति नामाह--आदित्यमिदि । वर्णयामि ; वर्णवन्तं तेजम्विनं करोमि । व्णराब्दस्याक्षरपरत- 
ममिसंधायाह-- वणमिति । १३७. चक्षुरिति । ““चष्ुर्मत्रस्य वरुणस्य: इति श्रत्यर्थो 
ज्ञातव्यः । १३८. आदौ त्यः सिद्ध इत्यं मत्वाह--आदिभूत इति । १४०, तत्र 
्रह्मर्णःति । प्रणवरिखायामित्यथः । आदित्यवर्णजातं प्रणवाञ्नातं सर्वमपि वाडमयमितयर्थः । 
ओं आदित्यवर्णायै नमः। १४३, कीरतिनामनिर्वचनम्-विरन्तत्यादि । कं विक्षेपे । विक्षेप 

1 प्रत्यक्षे 1. 
५ विनादिनी 7. 
7 किरती ^. ए. 

"तां तु मामिति. 
° दुघास्मि सा ^. 8, 

° आदित्यवण 8. ¢. 
० 1. गा1115 51; पृप्रभालयाऽ 0) [6€, 
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उनेर्विश्रम्य विश्रम्य पत्रेषु जलजन्मनाम् । 
दादश्चानां ततश्चोध्व भजामि दादशान्तिमम् ॥ 

कीर्तयन्ति ततः कीतिं मुनयो मां मनीषिणः। 
पर्छाक्षरो ह्ययं मन्त्रो योगवेमल्यदायकः।। १५५ ॥। 

"ऋ द्वास्म्यहं गणेविष्णोरधय।मि च योगिनः। 
पत्रेषु योगपद्यमानामाधारान्तरच।रिणाम् ।। १४६॥। 

उत्तरोत्तरमृध्यामि °मजन्ती विस्तृतिं पराम । 
"ऋद्धि ब्रद्धास्ततः प्राहूर्योगिनो योगदा पिनीम ॥। 

गन्धादयः प्रथिव्याद्या द्वाराणि मम वेदने । 
सर्वेषां पुण्यगन्धानां द्वारभूतास्मि राश्चती ।।१४८॥। 

गन्धद्वारेति मां प्राहरविंप्रा वेदान्तपारगाः । 
दुराधषास्मि सर्वेषां देयदानवरश्चसाम् ॥ १४९॥ 

शद्धो संवित् क्रिया चाहं नादं कैरपि बाधितुम् । 
सर्वेषामात्मभूताया मम संवित्करियात्मनः ।१५०।। 

२११ 

ज्ञातृत्वमपि कतृत्वं यो नामापनिनीषति । 
ज्ञाता कतां निषेधस्य स निर्वक्ष्यति तत् कथम् ॥ 

रक्तो धर्षयितुं कश्चिन्नैव संविद्रतिं मम । 
तदभावा विचिन्ययेवं यभावे संविदेव सा ॥ 

दुराधर्घति मां प्राहुः सांख्यज्ञानविचक्षणाः। 
अष्टाक्षरो ह्ययं मन्त्रस्तमोगतिविमोचनः५ ।१५३॥ 
ऽनित्येन विष्णुना पुष्टा नित्यं पुष्टा च सद्रणेः । 
विषये्मे विना पुष्टा निलयं संवित् परा तनुः ॥१५४।। 

सेव पुष्णाति विषयानजडाभिजंडात्मनः। 
नियपुष्टां तु मां प्राहुः सिद्धाः संविद्विचक्षणाः ॥। 

अष्टाक्षरो ह्ययं मन्त्रो नित्यं पुष्णाति संविदम् । 
करिणो नाम कतारख्िहाद्धास्िक्रियापराः ॥ १५६॥ 
तानिच्छामि सदा द्रष्टं मनसा ध्यामि तान् सद्ा | 
हिमशोलेन्द्रसंकारा गजेन्द्रा मम वाहनाः ॥ १५५ 

) 

किरणानां शब्दानां च । तत्र शन्दानामाह--उत्तरोत्तरमिति । पद्यन्तीमध्यमावेखरीरूपेणे- 

1 क्ष्याम्यहं 1. 

५ भीतिपि मोचनः 1. 

यर्थः । श्रुतो “देवसखः '' हति व्यत्ययेन तृतीयार्थ प्रथमा । मणिनेत्यस्य विवरणम्-- 
आधारवहिनेति। १४४. श्रतो “ उतु '› इत्यस्या्थवर्णनम्--भजामीति । आं कीरै नमः। 
१४६, ऋद्धिरिति नाम निर्वक्ति--ऋद्धेति। समद्धेय्थः। अयामि; प्रीणयामि । वृद्धिमेवाह 
-- पत्रेप्िति । १४७, ऋष्यामि ; वृद्धि प्राप्नोमि । ओं ऋद्धे नमः। १४८. गन्धदब्दो 

 रृपरसादीनामप्युपरक्षक्तदाश्रयप्रथिव्यादीनि लक्षयति । “अन्नं ब्रह्मति व्यजानात् »› इत्यत्रा- 

नमयकोो ब्रहमजञानद्भा रवेन श्रतो विहितः । “' प्रथिवी वा अननम् ' इति श्रतिरेवान्रन्दं 
परथीवीपरमाचष्टे । अतो देवीक्ञाने प्रथिव्यादये द्वारमूयमापचन्ते । ओं गन्धद्वारये नमः। १५१, 
तत् ; अपनयनम् । १५२. तदभावा ; धर्षणाभावरूपेत्यथः । ओं दुराधषायै नमः। १५४. 

नित्यपुषटानामनिर्वबनम्--निल्येनेत्यादिना । सद्रुः; ज्ञानरक्त्यादिगुणेः । विष्यर्विनापि मे 

संविद्रूपा परा तनुः पषठत्यन्वयः। ओं नित्यपुष्टायै नमः । १५६. करीषिणीति नाम निवक्ति- 
करिण इति । कर्तार इति । करिन्ब्दः कृधातोर्निष्यन्न इति भावः। त्िशद्धाः ; कायवाङ्मनस- 
शुद्धाः । त्रिक्रियाः ; यजनदानाध्ययनरूपाः । १५७, इच्छाथकसुधातुमादायाथमाह-- 

2 भजेऽहं 1. 

5 नित्या च ]. 6 धारितान् 8. 
9 [, 01115 0*€ 1165 {17070 [1ल6€. 
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तेरीश्वरा सदा यामि कत्रीं चान्तवती' सदा । 
करीषिणीति मां तेन तचत्वज्ञाः संप्रचक्षते ।। १५८ 

सप्राक्षयो ह्ययं मन्त्रः सर्वकामसमृद्धिदः । 
भूतानामीश्वरा चास्मि प्रियेणेरोन सर्वदा ।॥१५९॥। 

वरदा भुवनेश्चाना वनिताः च सदाखिैः । 
वृद्धिदा वधेमाना च क्षपणी च सदांहसाम्।।१६०॥ 

हश्रीत्येव मे नाम तेन वेदे निरूपितम् । 
षडक्षरो ह्ययं मन्त्रः सवैश्रयंसमरद्धिदः ॥ १६१॥ 

भोमान्तरिक्षदिव्याख्या ये चाप्यप्राकृता; परे । 
सदानन्दमयास्त्वेते सर्वे कामा मयि भ्रिताः॥१६२॥ 

मनोरथानां सर्वेषां पराहं विभ्रमस्थटी । 
विष्णोश्च मनसः कामः साहं सर्वातिशायिनी ॥ 

मनसः काम इत्येव तेन मां तुष्टवुः सुराः । 
नवाक्षयो ह्ययं मन्त्रः सर्वकामसमृद्धिदः । १६४॥। 

रीकिक्योऽप्यथ वेदिक्यस्तथा बाह्यागमोद्धवाः । 
निर्घोषा घोषवदयश्च या वाचः परिकीर्तिताः ।। 

रक््मीतस्त्रम् 

माममिग्रेय सवासां तासामुश्चारणक्रिया । 
मामभिप्रयते सर्वो जनः सवात्मना स्थिताम् ॥ 

तेन तेन प्रकारेण वाचामुश्चारणक्रमे । 
आकूतिर्वचसां तेन वेदज्ञेरस्मि भाविता ।। १६७॥। 

अष्टाक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वञब्दार्थसिद्धिदः | 
सञ्च दयश्च जगद् द्वेधा यत् प्रमाणेन इयते १६८ 

तत् सवंमहमस्मीति सव्यं मामृषयोऽब्रवन् । 
षडक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वसत्यफटप्रदः ।। १६९॥ 

परयन्ति पवो जीवा विधाभिस्िसभिः स्थिताः । 
तेषां रूपं तु यच्छक्र चेतन्यं हेयवर्जितम् ।॥१५०॥ 

तद्रपमहमेवाप्मि चिद्भनानन्दरूपिणी । 

मच्छक्तिलेश्ञास्ते सर्वे जीवाधिच्छक्तिसंज्ञकाः॥ 

आग्नेयी या हि मच्छक्तिः सा हि जाता तथा तथा 
परालां शूपमित्येवं सांख्या मां संप्रचक्षते ॥१७२॥ 

नवाक्षरो ह्ययं मन्त्रः सम्यग्ज्ञानफलम्रदः । 
्रगुण्यं “षड्गुणोस्थं च द्विधान्नं परिकीर्तितम् ॥। 

तानिच्छामीति। इष गतो इत्येतदमिसन्धायाह-- मनसा यामीति । करशब्दस्य गजपरत्व- 
प्रसिद्धिममिपे्याह--गजेन्द्रा इति । ओं करीषिष्ये नमः। १५९. टृश्वरीति नाम निराह- 
भूतानामित्यादिना । ईश्वरेति ; ईष्टे इत्यं “स्थे्भास '› इत्यादिना वरचि रूपम् । भूतराब्दो 
निखिख्चेतनाचेतनपरः। प्रियेणेरोनेति सहयोगे तृतीया । वनिता ; ष्यातेव्य्थः। ओं ईरय नमः 
१६३. मनसः काम इति नाश्नो निर्वैचनान्तरमाह-मनोरथानामिति । ओं मनसः कामाय 
नमः । १६५. वाच आक्रूतिरिति नाम निर्वक्ति-- खकिक्य इति। १६६. अभ्परित्येति। 
आकूतिशब्दोऽभिप्रायपर इति मावः । सर्वव्चसां तात्यर्यमूमिरित्य्थैः । ओं वाच आकरे 
नमः। १६८. सत्यमिति नाम निराह-- सचेति । ““ सच त्यच्चाभवत् " इति श्रतिरतरम्पिता । 
ओं सत्याय नमः। १७०. पर्यूलां रूपमिति नाम निराह-पदयन्तीति । पट्शब्दो जीवपरः। 
तिखमिर्विधाभिरिति । देवतियेच्यनुप्यरूपामिः, बद्धमुक्तनित्यरूपामिर्वत्यथः । १७२, आग्नेयी 
दाक्तिः ; भोक्ताक्तिः । ओं पनां रूपाय नमः। १७३. अन्नस्य यदा इति नाम निराह- 

1 अन्नवती 1. 
8 भुवनेशानामीडिता 1. 

2 प्रिया चेशेन 1. 
^ प्राड्गुणोत्थं 8. ?. 
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तरेगण्यमनुबद्धानामितरेषामथेतरत् । 
दिविधस्यापि चान्नस्य यद्यज्ञो रूपमुत्तमम् ॥ 

तदहं स्वैभूतात्मा तत्त्वज्ञैः परिकीर्तित । 
प्राकृताप्राकृता भोगा मच्छक्तिप्रविजृम्मिताः ॥ 

सोमराक्ति्मदीया या सा हि जता तथा तथा । 
अन्नस्य यदा इत्येव मां विदु सत््वचिन्तकाः ॥। 

नवाक्षरो ह्ययं मन्त्रो भोगस्वैसबदायकः । 
मिमे षडध्वनो व्यग्रा मीये मानेस्तथाखिटेः।। १५७५ 

मितिश्च सवेमानानां माति चन्तम॑माखिलम् । 
तारयामि जगत् सवेमपारं' भवसागरम् ।॥। १५८॥ 

उत्तीणो सवैदोषान्धेः प्रवे भूतेषु चेतस। । 
प्ावयामि जगद्विश्वः पयसा मेघतां गता ।।१७९॥ 

रिय हितं च सर्वेषां चिन्तयामि करोमि च । 
तेर्न मां सवेभूतानां मातरं योगिनो विदुः ॥१८०॥ 

पद्ाक्षते ह्ययं मन्त्रः सर्वभोगसमृद्धिदः । 
सुषुम्ना नाम या नाडी नाडीचक्रस्य नायिका ॥। 

मुक्तियानं महायानं योगियानमिति श्रता । 
शक्तया वैष्णवी सुक्ष्मा मन्मयी परिकीर्तिता ॥ 

संकत्पविषयः सर्वो यामारम्ब्यावतिष्ते । 
उध्व चाधश्च या भित्त्वा प्रतिजीवं शवपुरीतिम् ॥ 

व्याप्रा परममाकाञ्ञं सा सुषुम्रेति गीयते । 
मुक्तयेऽखिरुजीवानां संसाराखिरुखेदिनाम ॥ 

साहं सुषुम्रारूपेण वर्ते देहेषु देहिनाम् | 
आ वस्तिस्रीषौदा मू्रैस्तस्यां शक्तौ पुरंदर १८५ 

आधाराख्यानि पद्यानि द्रत्रिंशत् संस्थितानि वे । 
पद्मानां माल्या व्याप्रा ततोऽहं पद्ममाछिनी ॥ 

प्रकृतिं पुरुषं चैव काट चैव सनातनम् । 
धारयामि स्वरूपेण ततोऽहं पद्ममालिनी ॥१८५। 

अष्टाक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वकर्मफटप्रदः । 
पोषं करोमि सर्वेषां रूपेण यासा भरिया ॥१८८॥ 

पुष्करं च नयाम्येका काटाख्यं पद्मरूपकम् । 
तेन पुष्करिणीत्येवमरृषयो मां प्रचक्षते ॥ १८९ ॥ 

त्रगुण्यमिति । त्रैगुप्यमन्नं प्राृतमोम्यजातम् । षाइगुण्यमन्नम् अप्राक्ृेतमोम्यजातम् ; यदमिपरत्य 
““ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ' इति मुक्तानां गान श्रुतिराह । १७६, सोमराक्तिः ; भोम्य- 

शक्तिः । आं अन्नस्य यसे नमः। ५७७, ““ मातरं पद्ममाठिनीम् ' इत्यत्रत्यं मातेति नाम 

निर्यक्ति-- मिमे इति। भुवनपदमन्त्रतत्वकखव्णास्यान् षडध्वनः परिच्छिनग्रीत्य्थः । 
१७८, मितिः; ज्ञानम् । माति ; परिमितं वर्तते । एवं माश्ब्दाथयुक्ता तृरान्दाथमाह-- 
तारयामीति । “ त॒ एवनतरणयोः ” इति धातुः। १७९. एवनाथमाह--्यवयामीति। ओं 
मात्रे नमः। ५८२. सुषु्नापयांयनामान्याह- सुक्तियानमिति । १८४, परममाकाशम् ; 
ब्ह्मरनधरम् । १८५. विः; नाभेरथोभागः । १८६, द्वा्रिरादिति । योगराखप्रसिद्धानि 
आधारपद्मानि । १८७, प्रकृत्यादीनां पद्मराब्दाथववं पू्ैमेवेोक्तम् । ओं पद्ममाछिन्ये नमः। 

१८८. पूष्करिणीनाम मिवेक्ति--पोषमिति । पुषूधातुं कृधातुं चादाय निरुक्ति्विवक्षिता । 
१८९. पद्मपर्यायात् पुष्करशब्दात् व्युदयत्तिमाह-पुष्करमिति । ओं पुष्क नमः । 

1 सर्व परमं 1. 2 सर्व ]. $ पुनगंतिम् 8. ए. 
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सप्राक्रे ह्ययं मन्त्रः स्वंपोषफटप्रदः । 
दृ्ठास्मि सर्वदेवानां संगत! हरिणा सद। ।॥ १९०। 

दात्री च सर्व॑कामानामखिटस्यावलम्बनम् । 
मामाटम्ब्यावतिष्ठन्ते प्रधानपुरुष!दयः ॥ १९१॥ 

यष्टिरित्येवमृषयो मां ततः संप्रचक्षते । 
षडक्षरो ह्ययं मन्त्रः सर्वयोगफट्प्रदः ॥ १९२॥ 

पिङ्खास्मि स्वया भासा प्रतप्रकनकाभया। 
पिङ्गाय चाप्यदां पूव यक्षेडाय महाश्चियम् ॥ 

यक्षेशो मां पुद्ा शक्र पिङ्गलेत्येवमूचिवान् । 
सप्राक्षसे ह्ययं मन्त्रो योगतेजःसमृद्धिदः ॥१९४॥ 

तोषयामि गुणेर्विष्णुं तुष्यामि च हरेगेणेः। 
मयि तुष्टिः समस्तानामीडितायां स्वकममिः।१९५। 

तुष्टिनिरूपिता तेन साहं योगाब्धिपारगेः। 
षडक्षरो ह्ययं मन्त्रो मनःसंतोषदायकः' ॥ १९६॥ 

सुबणयामि संसिद्धानपरं परमेव वा । 
अनिदंप्रथमा वणः शोभना मम वाचकाः ।१९५। 

र्त्मीतन्त्रम् 

नित्या सरस्वती भूत्वा शोभनं वर्णयाम्यहम् । 
सुवर्णैति ततो विपर्तत्त्वज्ञैः परिकीर्तिता ॥।१९८॥। 

सप्राक्षयो ह्ययं मन्त्रः स्वसपत्समृद्धिदः | 
"हेमं च पवंतं दिव्यं चन्द्रारकग्रहपूरितम ॥१९९॥ 

धारयामि धरा भूत्वा षेधसः स्थितिसिद्धये । 
तुष्टाव मां पुरा तेन विरिक्छो हेममालिनीम् 

अष्टाक्षरो ह्ययं मन्त्रो मानवानां धृतिप्रदः । 
हिताय सर्वं जीवानां प्रसूये तत्त्वपद्धतिम् ।२०१॥ 

रमयामि पुनस्तत्र भुक्त्या मुक्त्या यथाहेतः । 
नियच्छामि तथा केः सजीवां तच््वपद्धतिम् ॥ 

सूरिभ्यश्च हिता नित्यं सूयैरूपाकेमण्डले । 
सूर्येति सूरिभिः प्रोक्ता ततोऽहं तच्छचिन्तकेः ॥ 

षडक्षरो ह्ययं मन्त्रो भोगमोक्षफलप्रदः । 
इति नाम्नां त्रिपच्वारात् सुक्तस्थनां प्रकीर्तिता ॥ 

कृतार्थयन्ति मां प्राप्य धीराः सेः स्वेरभीष्सितेः। 
यद्यप्येषां मया प्रोक्ता व्यवस्था फटगोचरा।।२०५॥। 

१९.०., यष्टिरिति नामाह--इष्टास्मति। सर्वदेवैः पूनितेव्यथः। १९ १, यष्टिशव्दस्य दण्डाथ- 
कत्वामिपरायेणाह--अवरम्बनमिति । ओं यष्टये नमः। १९३. पिङ्गटनामाह-- पिङ्गायेति । 
“ सा दाने ” इति धातुममिसंधायाह--अदामिति । ओं पिङ्गलाय नमः। १९५. तुष्टिनाम- 
निवेचनम्--तोषयामीत्यादिना । ओं तुष्टये नमः। १९७. युवरणीति नाम निराह- स॒वण- 
यामीति । सुवः नामीति छेदः । आष णत्वम् । अपरं सुवः स्वग: । परं सुवः परमपदम् । 
सु शोभनाः वणां वाचकाः यस्या इति व्युत्पत्तिमाह--अनिदमित्यादि । १९८, अर्थान्तर्- 
माह- शोभनमित्यादि । ओं सवणाय नमः । १९९. हेममाकिनीति नाम निख्च्यते-- 
हेममिति । महामेरमित्यर्थः। ओं हेममाछिन्ये नमः। २८०१, सूर्येति नाम निर्वक्ति--हिता- 
येति । प्रसूये इति सूर्चव्दा्थः । २००, रमयामीति रेफः । यथार्हतः ; अधिकारिमेदेने- 
त्यथः । नियच्छामीति यकारा्थः। २०३. अर्थान्तरमाह--सूरिभ्यश्चेति । हितेति; यत्मल्य- 

कारकः 1, 2 हैमनं ए. ¢, 



५अ। २।।०८५।०५; २१५ 

न तावदेव माहात्म्यमेषां चिन्त्यं विपश्चिता । 
आ मोभ्रान्निर्विचारेण सवां सवेफलटप्रदा ।।२०६।। 

नामावली यतो स्याः श्रीरहं देवता परा । 
नक्षत्राणि यथा व्योम्नि यथा रलानि वारिधौ ॥ 

वसुधायां यथा भोगा यथा कामाः सुरट्रमे। 
महिमानो यथा गोषु तेजांसि ब्राह्मणे यथा ।|२०८॥। 

यथानन्ता गुणा दिव्या देवदेवे जनादेने । 
महिमानो ह्यसीमानस्तथास्मिन् सुक्तके मम ॥ 

यावान् हि भगवान् काटः कटाकाष्ठादिलक्रणः । 
तावता नेव शक्रोमि वक्तु सूक्तगुणानहम ।॥(२१०॥ 

सेषा वेदविदां निष्ठा सेषा ?तन्त्रविदां गतिः| 
मां प्रपद्येत सततं सुक्तेनानेन मानवः ॥ २११ ॥ 

सूराधमनुसस्मय चिरं सुक्तमधीलय च । 
ब्धे चिन्तप्रसादे तु मां प्रपद्येत वे गतिम् ॥ 

प्रपदययमानो मां नित्यं देवं वा पुरुषोत्तमम् । 
इत्येवमनुसंदध्याच्छदधानो जितेन्द्रियः ॥ २१३॥। 

प्रातिकूल्यं परिलयक्तमानुकूल्यं च संश्रितम् । 
मया सर्वेषु भूतेषु यथाशक्ति यथामति ॥ २१४ ॥ 

अपायेभ्यो निवृ्तोऽस्मि पातकेभ्यो भवोदधो । 
तथाप्यत्र प्रवृत्तियों त्वस्स्मृतेः सापि नश्यतु ॥ 

अरसस्यात्पराक्तेश्च यथावञ्चाविजानतः । 
उपायाश्चोदिताः शाखेन मे स्युस्तारकाखयः ॥ 

तथाप्यत्र प्रवृत्तियों त्वदान्ञापाटनं तु“ तत्| 
ततोऽहमनुपायत्वात् कृपणोऽकिंचनोऽगतिः।।२१५७॥ 

खायामाश्रय वर्तेऽहं त्वदीयां तापहारिणीम । 
निरुपाधिः स्वतन्त्रा च स्वामिनी नः कृपानिधिः।। 

त्वमेव सवेशाख्रेषु शरणत्वेन गीयसे । 
आत्मात्मीयं च यक्किचिद् दुस्यजं दु भरं मतम्॥ 

ऽतत् सवं तव विन्यस्तं शुभयोः पादपद्मयोः । 
उपेयायास्तव प्राप्त्य त्वामुपायं तथा वृणि ॥२२०॥ 

उपायो भव मे देवि शरणं भव मेऽम्बुजे । 
पष्य मे दुरितं सवै पुष्य मे तवद्रतां धियम्॥२२१॥ 

1 आ मोक्षं 1. 
« हि ]. 

याथ इति भावः। ओं सुयांयैे नमः। २११. सैषेत्यसय प्रतिसंबन्धी यदिति रान्द 
अध्याहार्यः । मां प्रपयेतेति यत् पैषेति निष्ठाशब्दानुगुणः खीलिङ्गनिर्देशः ; “शैत्यं हि 

यत् सा प्रङृतिजलस्य ' इतिवत् । २१३. इत्येवमिति । वक्षमाणरीत्येत्यथंः । २१४, 
` प्रातिकूल्यमित्यादिना सप्तदशोऽध्याय प्रोक्तान्यङ्गान्यत्र स्मार्यन्ते । २१६. त्रयः क्मज्ञान- 

भक्त्यादय उपाया इत्यथः । २१७, तथापीति । चोदितानामनुपायत्वेऽपीत्यथः । अत्र ; 
उपायेषु । आज्ञापरिपाख्नमिति । “ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानारा- 

केन ' ““ ओमित्येवं ध्यायथ '” “ ओमित्यासानं युञ्जीत '' ““ मुमुचे शरणमहं प्रप '' 
¢ नियतं कुरु कमं त्वम् , “मामेकं शरणं व्रज › ¢“ प्रपद्यन्नियतः श्रियम् ' इत्यादि- 
विधिहू्पाज्ञापरिपारनमित्यथः । २१८, छायामिति ; लत्कृपामिति यावत् । २२०, स्वे 

विन्यस्तमित्यनेनात्मात्मीयनिक्षेप उच्यते । २२१. पुष्य धियमित्यनेन फर्भक्तिः प्राथ्यते । 

४ मन्त्र 1. 
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इत्येवमनसंधाय मां प्रपद्येत वे गतिम् । 
आदिदेवं जगन्नाथमीक्चं वा पुरुषोत्तमम् ॥ २२२॥ 

परं स्वस्ययनं शक्र सबाक्ष्मी निबहेणम् । 
श्रावयेत् कर्मकालेषु मत्सृक्तस्य विधिं नरः॥२२३॥। 

समर्थयति कमणि श्रोतारं पोषयत्युत । 
निणुदलययखिलां मायामलक्ष्मीं च मेः सह ॥। 

एतदभ्यस्यमानं हि कमणा मनसा गिरा । 
त्रायते महतः पापाच्छियं चावहति धुवम् ।।२२५॥। 

इति ते कथितं शक्र तन्त्रमेतदनुत्तमम ! 
यत्र सवाणि वतन्ते विज्ञानानि विपश्चिताम् ॥ 

मोक्षशाख्े यथा श्रेष्ठ शसखाणां विविधात्मनाम् । 
दविपदां ब्राह्मणः श्रेष्ठो यथा गौश्च चतुष्पदाम् ॥ 

लोहानां कनकं श्रेष्ठं रानां कोस्तुभो यथा । 
माता श्रेष्ठा गुरूणां च पुत्रः प्रवदतां यथा ॥२२८॥। 

इन्द्रियाणां मनः श्रेष्ठ चटतां च मरुदथा । 
मेरुः श्रेष्ठो गिरीणां च त्रिस्रोता: सरितां यथा ॥ 

रक्ष्मीतन्त्रम् 

आश्रमाणां गृहस्थश्च वसिष्ठो जपतां यथा । 
तत्त्वानां सर्वसन्यासो धीरखोभानां यथोत्तमा ॥। 

तथोत्तममिदं तन्त्रं तन्त्राणां तत््ववादिनाम। 
भगवान् वासुदेबोऽस्मिन् विष्णुनोरायणो गुरः ॥। 

अहं च कीर्तितौ सम्यङ् सरूपगणवेभवेः । 
अस्यां हि मन्मतौ सक्ता विराद्धज्ञाननिश्चयाः ॥ 

एतां निश्रेणिकां गृह्य ह्यारोहन्ति परं पदम् । 
तन्त्राणां "परम तन्त्र मुद्रितं मत्समास्यया ॥२३३॥ 

नाव्रतस्नायिने देयं न कृतघ्नाय वै तथा । 
न चातन्त्रविदे निट नासूयादूषिताय च || २३४॥ 

नावासुदेवभक्ताय न चाभक्तिमते मयि । 
देयमेतत् यज्ञीय सुस्नाताय तपस्विने ॥ २२५॥ 

निर्णीतवेदतन्त्राय मद्भक्ताय विदोषतः । 
“भूयसीं वहते भक्ते वासुदेवे जनादेने ॥२६६॥ 
गुचित्रताय दक्षाय सदनुषछानसीणिने । 
एतत्ते कथितं सव यत्प्ठाहमिह त्वया ॥ 
परीतां त्वयि देवे किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।।२३७५॥। 

इति श्श्रीपाद्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे श्रीसुक्तप्रभावप्रकाडो नाम 
पट्ाश्चोऽध्यायः९ 

२२४, समथेयति; फरपदानसमथानि करोति । मायाम् ; प्रकृतिसंबन्धम् । अलक्ष्मीं च मकः 
सहेत्यनेन ““ क्चपिपासामलां उयेष्ठामरक्ष्मीं नाशयाम्यहम् '› इति श्रीसूक्ता थः सायत । २२५. 

अनिष्टनिवृत्तिरिष्ठ {५ 

त्रायत इत्यादिना परा्तिश्चोच्यते। २३ ०, आश्रमाणामिति। आश्रमिणामित्यथः। 

श्रीवासाभिधसंयमीन्द्रवरिवस्यासादिताध्यात्मधीरा ्नायान्तनितान्तचिन्तनरतः श्रीकृष्णनामा सुधीः । 

रक्ष्मीतन्नमनाविलेन सुपथा व्याचष्ट स्रीतये प्रीणातु प्रियभक्तरक्षणविधादक्षा मुकुन्दप्रिया ॥ 

इति पश्वाशोऽध्यायः 
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लकष्मीतन्त्रं समाम् । %ोकसंख्या ३५०१ 
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पठ्यन्ते 

पद्रपुरीराजकीयप्राच्यिखितपुस्तकाख्यस्ये (1) इति संकेतिते कोरी अघो निर्दिष्टा अध्याया अधिकाः 

एकपञ्चारोऽष्यायः 

शक्रः- 
"उत्पत्तिप्रख्यो चेषां फटं चैवावधारितम् । 
परतिपत्तिविरोषाश्च येषु तेषु यथा तथ।॥ १॥ 

नित्यानि पञ्च कृत्यानि कादाचित्कानि चेव ते। 
चयांमादक्रियापादौ पादौ च ज्ञानयोगयोः । २॥ 

इति" नानाविधं तन्त्रं चतुष्पादोपन्रंहितप् । 
पुराङ्क॑या पुराकस्पेरितिहासेश्च संमितम् ॥ ३॥ 

रहस्यानेकसंभेदं नानावाक्योपशोभितम् । 
खक्ष्मीतन्त्राहमयं सम्यक् सद्यः प्रयायकं चणाम्।।४। 

मया समाहितेनेव यथावदवधारितम् । 
अस्य विस्तृतरूपत्वात् सम्यक्रःखुविपयैयात् ॥ ५॥। 

चेतसोऽल्पबल्त्वाश्च यथावन्नैव भासते । 
अस्मान्महाणंवादेवि त्वज्ज्ञानपरिपूरितात् ॥ ६ ॥ 

सर्वतः सारमुद्धलय रोकानां हितकाम्यया । 
तन्त्रसंक्षेपमाख्याहि नमस्ते पद्मसंभवे ॥ ७ ॥ 

गर्द 

इति संचोदिता देवी वत्सेनेव पयस्िनी । 
स्निह्यता मनसा पद्मा पाकशासनमन्रवीत् ॥ ८ ॥ 

श्रीः 
साधु संबोधिता सम्यग् वत्स वृत्रनिषृदन । 
श्रणु सक्षेपमाख्यामि तन्त्रादस्मात् समुद्धतम् ९ 

अहंता सर्वभूतानामहमस्मि सनातनी । 
आरोेणावरोदेण विश्वसिद्धिकरः स्म्रता ॥ १०॥ 

परमं यदहंताख्यं तुयांतीतं तदुच्यते । 
परं ब्रह्य परं धाम खक्ष्मीनारायणं तु तत् ॥ ११॥ 

न तत्र प्रविभागो नो भवद्धावव्यवस्ितौ । 
उन्मेषस्तत्र यो नाम यथा चन्द्रोदयेऽम्बुधो ।१२॥ 

अहं नारायणी शक्तिः सिसक्षारक्षणा तथा । 
तुयोवस्था च सा मे स्यात् परिणामोद्धबामिका ॥ 

शद्धाहचद्धमयो भावः सर्वोऽप्यन्तगेतस्तदा । 
व्यूहाश्च विभवाश्चैव तथा व्यूहान्तरादिकाः।१४॥ 

अयं शुद्धमयो भावो यच्चान्यद्धगवन्मयम् । 
व्यूहे च विभवे चेव तथा व्युहान्तरादिके ।१५॥ 

सषुप्राद्या अवस्था मे प्रयेकं चैवमुन्नयेत् । 
अव्यक्तमहदाद्याश्च तथा वैकारिकं जगत् ॥ १६॥ 

शद्धेतरस्त्वयं भावस्तिस्रोऽवस्थाश्च तत्र वे । 
परत्येकमुन्नयेश्वैवं तत्र तत्र दिवस्पते ॥ १७ ॥ 

भूते स्थिते च विज्ञेया दश्ञा एताश्चतुविंधाः। 
अपरोऽस्ति क्रमस्त्वेवं गुद्धाह्द्धमयेऽध्वनि ॥१८॥ 

प्रमातृकरणज्ञेयेष्वारोदेषु मद्ात्मके । 
रल्यम्राणादिभेदेन क्रमान्मातृगणा दञ्ञ ॥ १९॥ 
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२१८ 

करणं द्विविधं विद्धि बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
उभयोरपि तावद्धि तृष्णींभावादिके क्रमे ॥ २०॥ 

ज्ञेयं बहुविधं प्रोक्तं तत्राप्येवं समुन्नयेत् । 
तु्यातीतत्वमेतेषां भगवद्धाबवेदनम् ।॥ २१॥। 

अवरोदहोऽयमुदहिष्ट आरोहमपि मे शरणु । 
चरमां कोटिमारभ्य मदन्तोऽभूद्रथवस्थितः ।॥२२॥। 

आरोहः स तु विज्ञेयः शुद्धाश्ुद्धमयेऽध्वनि । 
आरोहमवरोहं च संततं भावयन्नरः ॥ २३॥ 

मच्चित्तो मद्रतप्राणो मद्भावं समुपायते । 
आकारकाख्देशान्मे परिच्छेदोऽस्ि नैव च ।।२४॥ 

मयेव ज्ञानरूपिण्या व्याप्रास्ते पाकरासन । 
आत्ममित्तो जगत् सर्वमिच्छयोन्मीखयाम्यहम् ॥ 

तदरूपतारतम्येन ग्राह्यम्राहकसंस्थितिः । 
वाच्यात्मपरिणामोऽयं लेडातस्ते प्रदर्शितः । २६॥ 

लक्ष्मीतन्त्रम् 

वाचकात्मानमस्य त्वं समाहितमनाः श्रणु । 
शुद्धसंविन्मयी पृं विवर्त प्राणरूपतः ॥ २७ ॥ 

तत्तत्स्थानप्रसङ्गेन विवर्ते शब्दतस्तथा । 
शान्ता सृक्ष्मा तथा मध्या वैखरीति विवेकिनी ॥ 

चतृरूपं चतुरूपवाचि वाच्यं स्वनिर्मितम् । 
सान्ता विवत॑मानाहं प्रपद्ये सृक्ष्मसंस्थितिम् ॥२९॥ 

राक्तिर्नाद इति दधा सृक्ष्मरूपव्यवस्थितिः। 
सृक्ष्मा विवतमानाहं प्रपद्ये मध्यमां स्थितिम्।३०॥ 

बिन्दु संस्कारसंपत्तिः सावस्थाक्षर संततेः । 
मध्या विवतेमानाहं प्रपद्ये वैखरीस्थितिम्॥ ३१॥। 

पव््रारादादिभेदेन सावस्थाक्षरसंततेः । 
आरोहमवरोहं च संततं भावयन्निमो । 
ञब्दब्रह्यणि निष्णातः शब्दातीतं प्रपद्यते ॥ ३२॥ 

इति श्रीपा्वरात्रसारे रक्ष्मीतन्त्रोद्धारे तन्त्ार्थसंग्रहे 
एकपव्छाशोऽध्यायः 



हिपञ्चारोऽच्यायः 

अथ मन्त्रमयं माग णु वत्स परद्र । 
प्रकारानन्दरूपाहं पृणाहंता हरेरहम् ॥ १॥ 

मन्त्रमातेति मां विद्धि प्राणाख्यां शुद्ध चिन्मयीम् । 
उद्यन्ति मत्त एवेते यान्ति चास्तं मयि धुवम् ।।२॥ 

अहं च बलमेतेषां मद्रूपत्वं विदन्ति ते । 
एकधा च द्विधा चैव त्रिधा चैवाहमूर्जिता ॥ ३॥ 

चतुधा पद्चधा षोढा सप्तधा चाष्टधा तथा । 
तथा षोडराधा चेव पच्चविंडातिधा तथा ॥ ४॥ 

पद्वाक्षद्धा पुनश्चेव पुनश्चाहं त्रिषष्िधा । 
उदेमि बहुधा चैव चिन्तामणिरिवेश्वरी ॥ ५॥ 

स्वराश्च व्यञ्जनाश्चैव स्वरव्यञ्जनसंहतिः । 
अक्षराणि पदान्येवं वाक्यप्रकरणेः सह ॥ ६ ॥ 

आहिकाध्याययोश्वेव शाखतन्त्रव्यवस्थितिः। 
गमा बहुधा चैव बाह्याबाह्यव्यवस्थितिः।। ७ ॥ 

लोकिका बेदिकाश्धेवं भाषाश्च विविधास्तथा । 
मन्त्ररूपमिदं विद्धि सवे मद्रपवेदिनाम् ॥ ८ ॥ 

भावनातारतम्येन ्राह्यम्राहकसंस्थितिः | 
आसत्तिविप्रकषौ च भावनातारतम्यतः ॥ ९॥ 

बीजं पिण्डं पदं संज्ञेयेवं मन्त्राश्चतुर्विधाः। 
तेषां प्रधानतो विद्धि पद रलानि वासव । १०॥ 

मत्सृक्ते तानि बीजानि दभि सपिरिवाहितम् । 
सूयैसोमाप्रिखण्डोत्थं नादवत् पाकशासन ॥ ११॥। 

यदत्र सुयूपं त्नाप्रत्दमुदाहतम् । 
वह्निः स्वाप्रं सुषुप्रिश्च सोमो माया पराह्वया १२ 

खण्डं यदिन्दुखण्डाख्यं तुय नादस्ततः परम् । 
शक्तिः शान्ताम्मिकावस्था नादस्येव तु संस्थितिः॥ 

ततः परं तु यद् ब्रह्म खक्ष्मनारायणं तु तत् । 
स्वराणां षट्चतुःषट्कं सूया्ीन्दुसमुद्रतम् ।१४॥ 

दोषा वणाः खरोतपन्ना इतीयं वर्णसंस्थितिः। 
इतीदं परमं बीजं सर्वकामफलप्रदम् ।॥ १५॥ 

पुत्रदं पुत्रकामानां राज्यकामस्य राञ्यदम् । 
भूतिदं भूतिकामानां मोक्षकामस्य मोक्षदम् ।॥१६॥ 
विध्वंसयति शतरश्चाप्याकषयति वाञ्छितम् । 
चिन्तामणिरिदं नाम नैव चिन्तामणि्मणिः।१५५॥ 

तस्येव चानुगं बीजं शकाद्यं सवंकामदम् । 
युम्भेमायाक्षरादेशेराद्न्तस्वरषट्कयोः ।॥ १८ ॥ 

अङ्गक्लप्रिरियं कायो जातिमुद्रासमन्विता । 
रिष्टबीजचतुष्कस्याप्येवमेव व्यवस्थितिः ॥ १९॥। 

पूणोहंतासमवेशादादिबीजसमन्वयात् । 
नानाविधो मन्रगणो मदीयत्वं प्रपद्यते ॥ २०॥ 

मन्त्राणां देवता या सा सा मच्छक्यधिनिष्ठिता | 
मद्धावभाविनी चेव तस्माद्वथेयास्मि तत्र वे ।(२१॥ 

तां तां वै देवतां तत्र नारीरूपामनुस्मरेत् । 
तत्तद्णोयुधाकारभूषणादिसमन्विताः ॥ २२॥ 
मदीयत्वं समासाद्य ताः शीघ्फट्दास्तथा । 
इति ते मन्त्रमार्गोऽयं ठेडातः शक्र वर्णितः ।॥ २३॥ 

इति श्रीपाद्वरात्रसारे खक्ष्मीतन््रोद्धारे तन्त्रार्थसंग्रहे 
द्विपव्नाज्लोऽध्यायः 



तरिपञ्चारोऽध्यायः 

श्री- सत्त्वं रजस्तमश्चापि मूलाव्यक्ते शमं नयेत् । 
क्रियापादं प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण पुरंदर । दिरष्टके तु वर्गेऽस्मिन् मूलाष्टकमनुस्मरेत् ।॥ ८ ॥ 

परिच्युतमलः स्नातो यथावच्छास्दङरानात् ॥ १॥ तत्तत्सं्ञा ध्रुवाद्या हृंफडन्ताः पाकडासन । 
एकान्तं स्थानमासाद्य स्थानडुद्धिपुरःसरम् । मांसं मेदस्तथास्क्् च रेतो व्योमाक्षरत्रयम् ।। ९॥ 

क्ञानभावनया शक्र भूतरद्धि समाचरेत् ॥ २ ॥ परं परं बिन्दुयतं सूक्माषटकमलुस्मरेत् । 

प्रथिव्यादि प्रङृयन्तं यत् प्रकृ्टकं विदुः । अस्मिन् बीजाष्टके मायामिन्दुखण्डेन संयुताम् ॥ 

रथुलसक्ष्मविभेदेन तत्र रूपद्वयं स्पृतम् ॥ ३॥ मन्त्रानिमान् विजनीयाच्छक्लयष्टकगतान् बुधः । 
ब्र | निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शन्तिस्तथेव च ।११। 
चक्र्गोचरसंस्थानं स्थूखकरूपं तु वण्येते । 
कारणाकारता तत्र सुक्ष्म तन्मात्रसुच्यते ॥ ४॥ शान्त्यतीताभिमाना च प्राणा गुणवती तथा । 
न प्रथिव्यादिग्रकृयन्ताः शक्तीरेताः स्मरेद् बुधः ॥ 
स्थूलसुर्ष्मविभेदेन तनत्त्वमेतद् द्विरष्टकम् । ह 6 
विषयेन्दरयकृतीसतु तत्र तत्र निवेशयेत् ।। ५॥ जाके तु तत्रैव वह्विमायाधेचन्द्रकान् । 

संयोज्य मन्त्रान् जानीयादधिष्ठातृगतानिमान् ॥ 

उपस्थघ्राणगन्धादिपच्छकेषु त्रयं त्रयम् । कालाग्न्यकंसहसखराभां निधूमाङ्गारसंनिभाम । 
प्रथिव्यादिमहाभूतपव्चकैस्तत्कमान्नयेत् ॥ ६ ॥ मां स्म्त्वा मन्मुखोत्ेन बहना निदेद् भुवम् ॥ 

मनोऽभिमान इत्येतदहंकारे शमं नयेत् । सोमायुताभमदरक्त्रजेन सिचेत्तथाम्बुना । 
प्राणमध्यवसायं च वुद्धितत्तवे निगृहयेत् ॥ ७॥ स्थानशद्धिभवेदेवं भूनशुद्धिमतः णु ।॥ १५॥ 

इति श्रीपा्नरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रद्धारे तन्त्रार्थसंग्रहे 
त्रिपद्छाश्चोऽध्यायः 



चतुष्यञ्चारोऽच्यायः 

श्री- 

चतुरश्रां समां पीतां वज्रचिहां वयं धराम् । 
मन्त्रेणाकृष्य देहान्तः स्वस्थाने च खयं नयेत् ।१॥ 

गन्धमात्रे ततस्तञ्च स्वबीजेनास्तमानयेत् । 
स्वबीजेन निवत्त तां स्वमन्त्रेणास्तमानयेत् ॥ २॥ 

मय्यधिष्ठानभूतायां मां च बाह्येऽम्भसि क्षिपेत् । 
मन्त्रेणार्धेन्दु संकाशं पद्माङ्कं तच्च देहतः ।। ३॥ 

स्वस्थानस्थं ख्यं नीत्वा रसमात्रे स्वमन्त्रतः । 
मन्त्रेण तत्प्रतिष्ठायां तच्च मय्यानयेह्यम् ।। ४॥। 

मां च वदहविमनाव्रत््या प्रकरया च ततः क्रमात् । 
सर्वत्र नैकं बुध्येत मच्छक्तेविख्यं बुधः ॥ ५॥ 

यथा हि सपिरासिच्चेत् क्षीरे तन्मथनोद्धवम् । 
सपिरन्यत्र च क्षीरे तत्सपिरपि चान्यकम् ।। ६॥ 

एवमा प्रकृतेः शक्तिमधिष्ठात्री स्मरेद् बुधः । 
एवं मां परमां शक्ति राक्तिसप्रकसंयुताम् ॥ ७ ॥ 

द्वादशान्तान्तमुन्नीय मन्त्रमय्यां मयि क्षिपेत् । 
अमप्रीषोमाकंकोख्याभा सर्वतोऽक्षिरिरोमुखी ।८॥। 

सर्वजीबोपकाराय सा मे मन्त्रमयी तुः । 
श 

कानि स्थानानि देहेऽस्मिन् यत्र कार्यो ट्यः क्रमात्।। 

कीटलानि च विम्बानि भूरादीनां बदाम्बुजे । 
श्रीः- 
आ जानुतो भुवः स्थानमा कस्याः पयसः स्मृतम् ॥। 

आ नाभेस्तेजसः सथान वायोः स्थानं तदा हृदः । 
आ कण्ठान्नभसः सथानमा बिराश्चाप्यहंङृतेः।।१९॥। 

आ श्ुवोर्महतः स्थानमाकादो तु परं स्परतम् । 
चतुरश्रं भवेद्विम्बं वज्राङ्कं पार्थिवं महत् ॥ १२॥ 

अर्धन्दुसटशं शुकं पद्यमाङ्क पयसः स्म्रतम् । 
त्रिकोणं स्वस्तिकाङ्कं च रक्तं तेजस उच्यते ॥१३॥ 

धूम्रं षडविन्दु संयुक्तं वृत्तं वायव्यमुच्यते । 
अञ्जनाभं तथाकाड बिम्नमात्रं स्मरत पदम् ।१५।। 

एवं तत्त्वोपसंहारे कृते हृत्कोटरोद्रतम । 
ज्ञानरञ्ज्ववरम्बे च सुषुस्रामध्यमागेगम् ॥ १५॥ 

उर्वमात्मन उन्नीय शक्तिसोपानपङ्क्तिमिः। 
द्वादश्ान्तं महापद्ममध्यस्थायां मयि क्षिपेत् ॥१६॥ 

द्रादशान्तं महापद्मं सहसख्रदटसयुतम् । 
सूयकोटिसहसखराभमिन्दुकोस्ययुतप्रभम् ॥ १७॥ 

अम्रीषोमद्रयान्तःस्था महानन्दमयी तनुः । 
अनिर्देदयोपमा संविन्माया सा मामिका तनुः॥|१८॥। 

अंशतः प्रसरन्यस्या जीवानन्दा सरिद्ररा ¦ 
स्वानन्दमेनमानीय महानन्दमयीं नयेत् ॥ १९॥ 

ततो छवणकरूटाभं पिण्डमस्मन्मुखोद्रतेः । 
महाञ्वाखवलीजारेशिन्मयेः परितो दहेत् ॥२०॥। 

रक्ततामरसः षष्ठो बिन्दुमान् देहपावकः । 
सोममय्या ममास्योस्थेः पीयुषेः प्ाबयेत्ततः ।२१॥ 
सिसक्षाया ममोद्यन्या संविप्रणोपगूढया । 
पररितास्ताः स्मरेच्छक्तीर्मन््रमय्यां तनो स्थिताः ॥ 

ततस्तामिः स्वहक्तीमिगश्योदनद्ारपूर्वकम् । 
प्रकृत्यादि विदोषान्तं निर्मितं संस्मरेत् क्रमात्।(२३॥। 

ततः पिण्डसमुत्पत्ति कारणव्यञ्जनोञ्ञ्वरम् । 
एवं पिण्डं समुत्पाद्य गुद्धरक्ष्मीमयं महत् ।। २४। 



२२२ ठश्त्मीतन्त्रम् 

पूर्वोक्तगतिमार्गेण व्युत्रमेणानयेद्धदि । न्यस्य संधिषु मद्रीजं हदाद्यङ्गानि च न्यसेत् । 
महानन्दात् स्वमात्मानं संविदानन्दलक्षणम् ॥२५॥ पुनहेदादिषट्केन नाभिप्ष्ठकरोरुषु ॥ २८ ॥ 

ततः कररारीरेषु मन्त्रन्यासं समाचरेत् । । | 
भङ्गा्ठादिकनिषठन्तमङ्गुलीेषु परव ॥ २६॥ जङ्कापदोश्च क्ञानादि षाड्गुण्यं विन्यसेद् बुधः । 

तख्योः परषठयोश्मैव करयोरुभयोरपि । एवमुत्पादिते देष शद्धे लक्ष्मीमये शुभे । 
नामितश्चाङधरिपयैन्तं नाभेर मूधतस्तथा ॥ २७॥ भआधारषद्कविन्यासं ज्ञानदृष्टथा समाचरेत्॥।२९।। 

इति श्रीपा्वरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रोद्धारे तन्त्राथसंमहे 
चतुष्पव्वाशोऽध्यायः 



श्री ° 

11115. 

। 

पञ्चपञ्चारोऽध्यायः 

आधारान् संप्रवक्ष्यामि णु तं पाकशासन । 
अथ मेद्ान्तरे मेद नाभिमध्ये धनाधिप ॥ १॥। 

हृदि करूपे शवोर्मध्ये षट् पद्मानि स्मरेद् बुधः, 
वेदे रसेः प्रजानाथेरकैश्चैव विकारकैः ॥ २॥ 

अधिभ्यां च दछेयुक्तान् सूयैकोटिसमप्रभान् । 
कादितान्तैः स्वरैः सुयवणान्ताभ्यां च संयुतान् ॥। 

पङ्केष्वेषु मां देवीं रतरदीपाकृतिं स्मरेत् । 
यत्रं यत्र भवेद्वाञ्छा तत्रस्थो योगमभ्यसेत् ॥ ४।। 

| 

प्रथमाधारमारभ्य द्वादान्ताम्बुजातताम । 
एकां दीपाकृतिं ध्यायेहेहस्थामादिकां पराम् ॥ ५॥ 

क्रमोत्रमाभ्यां स्मरतस्तामिमां चिन्मयीं पराम् । 
यदा छ्यं मनो याति सा सत्ता वेष्णवी परा ॥६॥ 

देहबन्वे च वाञ्छा चेदं त्वं मामक णु । 
एकस्मिन् हृदये तोयं माहेन्द्रं मण्डपं स्मरेत् ५॥ 

चतु्रयुतं तत्र संस्मरेद् द्वारपाकिकाः । 
बखाकिनीं पुरः श्यामां वनमालं तथापरे ॥ ८॥ 

श्वेतां विभीषिकां पश्चादुक्तवणांमनुस्मरेत् । 
उत्तरे शांकरीं शक्र धूम्रबणोमनुस्मरेत् । ९॥। 

तत्र मण्डपमध्ये तु सहसखरादियसंनिभम् । 
अष्टपत्रं स्मरेत् पद्मं कर्णिकाकेसरोञज्वख्म् ।। १०॥ 

पर्वे दरे वासुदेवं संकषे चेव दक्षिणे । 
प्रद्युम्नं पश्चिमे पत्रे त्वनिरुद्धमथोत्तरे ॥ ११॥ 

सङ्खचक्रघरान् सवान् वनमाखाविभूषितान् । 
युगानुसारिकान्तीश्च स्मरेदमिमुखान् मम ॥ १२॥ 

गुर्गुद्धं च गुरुण्यं च मदनं शख्टं तथा | 
गजेन्द्रान् संस्मरेत् कोणे सुधां माममिषिद्लतः ॥ 

कर्णिकाबीजमध्यस्थां सर्वरोकमदेश्वरीम् । 
मां स्मरेत्तप्रहेमाभां पङ्कजद्यधारिणीम ॥ १४ ॥ 

वरदाभयहस्तं च सवांभरणभूषिताम् । 
अनिर्देह्यामनौपम्यां विष्णुपन्लीमनिन्दिताम्।१५॥। 

स्मितञ्योल्सतानुगेर्दिव्येरसितापाङ्गसंभवैः । 
सिच्चन्तीं किरणैः शीतेस्तप्ततप्रं जगत्रयम् ॥ १६॥ 

उत्पाद्य ज्ञानतो भोगांस्तेयैजेत् परमेश्वरीम् । 
ब्रह्मानन्दमयेः सम्यङ् मन्मयेदोषिवर्जितेः ॥ १७॥। 

यद्रा नारायणाङ्कस्थां तत्सङ्गाहादभूषिताम् । 
करेण दक्षिणेनेशमाश्छिष्यन्तीं निरन्तरम् ॥ १८ 

प्रतिपत्तिस्तु कर्तव्या तदा वैमानिकी तनौ । 
दाप्यं तदमीमांस्यमावयोः श्वुतिगहवरम् ॥ १९॥ 

बीजस्य स्थान" 
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सप्तपश्चारोऽव्यायः 

श्रीः- 

, , को देवः स्थितिकतो च भावगा। 
त्रिमूर्विसत्वधिका शाक्तिरिलययं परमो जपः ।॥ १॥ 

शब्दार्थप्रविभागेन द्विधा क्ष्मीः प्रव॑ते । 

शान्ता परयाथ मध्या च वैखरी चेति संज्ञया ।।२॥ 

शब्दोन्मेषश्चतुधायमर्थोन्मेषस्तथाविधः। 
प्रयस्तमितसंस्कारा स्वरबणादिवजिता ।॥ ३॥ 

ाब्दी या संस्थितिः प्राच्या सा शान्ता शन्तसाधना। 
अर्थबोधकरूपं यच्छब्दराक्तर संस्कृतम ॥ ४॥ 

केवलो यः समुन्मेषः पश्यन्ती सा प्रकीतिता । 
अर्थबोधकरूपं यत् स शब्दः परिकीतिंतः ।॥ ५॥ 

न हिसयन्ति संस्कारा यदा मध्याथ सा तदा । 

एवं संस्कारसपन्ना विकस्पटातराकिनी ॥ £ ॥ 

विविधं रमते वेषु यतो न प्राकृतीष्वथ । 
रूपं शकटशः कृत्वा स्थानेष्वषटसु सा तदा ॥ ५॥। 

वैखरी नाम सा वाच्या विविधं वक्ति वर्णिनी । 
शान्ता नाम परा यासा स्व॑त्र समतां गता।॥८॥ 

कोटिकोरिसदसरंडास्तस्या वागथ मध्यमा । 
कोटिकोटिसदख्रांशस्तस्या वागथ वैखरी ।॥ ९॥ 

वर्णाः पदानि वाक्यानि तरिविधा वेखरीगतिः । 
संकोचं क्रमो याति सेयं वणांदिवरत्मना ॥ १०॥ 

इयं चतुर्विधा स्तिः प्रतिरोमानुखोमजा । 
चतुधां सोदयं याति शान्तापदयादिभिः क्रमात् ॥ 

चतुधास्तमयं याति वैखरीमध्यमादिभिः। 
त्यक्ता व्यक्तसमान्यक्ता सा विज्ञेया त्रिधा पुनः॥ 

व्यक्ता प्राणिश्रीरस्था योदेदयस्तमुपेति च । 
वीणावेणमृदङ्गादेव्यक्ता तद्थञ्यते हि या १३॥ 

विवक्षाकरणोद्योगेः प्राणिभिः साथ तत्समा । 
मरुदाघटूनात् सिन्धुसरिद्रिरिदरीमुखेः ॥ १४॥ 

व्यज्यते शब्दशक्तियां सा तवन्यक्ता समीरिता। 
उदयेऽस्तमये चासां पूर्वोक्तो व्युत्रमोत्करमो ।१५॥। 

वाच्यं चतुर्विधं ज्ञेयं आन्तादिप्रविभागवत् । 
एवं व्यवस्थिता शक्तस्तारिकेति निरूपणम् ॥१६॥ 

जपोऽसो मध्यमो नाम परितो वर्णवर्णनम् । 
वर्णरूपा च शक्तियां या च संयोगसंभवा | १७।॥। 

शक्तिनद्धानविद्धा या विवक्षासंभवा च या । 
एतच्छक्तिचतुष्कं तद्विनिणयपुरःसरम् ॥ १८ ॥ 

अर्थाध्यासस्तु शब्दे यश्चरमोऽसो प्रकीर्तितः । 
वाच्यं बुद्धा प्रथग् बुद्धा तां त्रिधाकारसंस्थिताप् ॥ 

तत्संबोधो हि यो मन्त्रैः स जपस्तु परावरः । 
लक्ष्मीतन्त्रे समुद्दिष्टा त्वभ्रीषोममयी हि या॥२०॥ 

तत्तद्रपमतिक्रम्य वाच्यवाचकसंज्ञितम् । 
खक्ष्मीमर्यी निशां तीत्वो तारिकारूपरूपिणीम् ॥ 

निस्तरङ्गमहानन्दसंवित्तारामहोदधो । 
विश्योध्य सकलान् मन्त्रास्तद्धावन्याससंयुतः ।।२२॥ 

तानुपास्य ततस्तस्यां तत्तदाप्यायनोञञ्वलान् । 
तत्सामान्यविहोषाभ्यां भावयेन्मन्त्रदेवताम् ।२३॥ 

तथा युक्तो जपेन्मन््रान् निदयोऽयं पूनितो जपः। 
तत्तच्छास्रोक्तसंसथानसंस्कारकम्ाणिनीः ।॥ २४॥ 



सप्तपश्चादाऽध्यायः २२६ 

तेसेभावेः समेताश्च भावयन्मन्त्रदेवताः। 
जपेत सर्वदर्ञी यज्नपोऽयं परमः स्मृतः ॥ २५॥ 

नारदः 

इदं रहस्यं परमं नापात्रे देयमित्युत । 
उक्त्वा विद्युदिवाकादो सादशोनमुपेयुषी ।। २६॥ 
वित्तं प्राप्य परं शक्रो मुमुदे विगतञ्वरः । 

अत्रिः-- 

इत्युक्त्वा भगवान् भद्रे नारदो विरराम ह ॥॥२५॥ 

पूजिता पुरुहूतेन सुभगा श्रीवंरानने । 
इन्द्रोऽपि विस्मितः शश्चद्रह्यणः सदनं ययौ ।२८॥ 

प्रष्श्च ब्रह्मणा तस्मे प्रोवाच विधिवत्तदा । 
शे ब्रह प्रजापतिभ्यश्च प्रषटः प्रोवाच तन्त्ववित्॥२५॥। 

मुनयो नारदेनाथ श्राविता मख्याचले । 
अङ्किराः श्रावयामास पावकं तन्त्रमुत्तमम् ॥ ३०॥ 

का्यायनं पावकश्च स च गोतममाश्रमे । 
गौतमोऽथ भरद्वाजं स च गग महामुनिम् ॥ २१॥ 

असितं देवलं गर्गो १००१५. मुनि स च। 
स मुनिः श्रावयामास पितन् भजेऽथ टोभजित्॥ 

एकाञ्जनानान्नपिको (१) मानसी दुहिता च या । 
सा सुतं श्रावयामास पाराराय महामुनिम् ॥ ३३॥ 

पारायै सुतं चापि शुकं योगिनमुत्तमम् । 
श्रावयामास च शुकः स्वभान्वाख्यं प्रजापतिम् ॥ 

वसिष्ठोऽरुन्धवीं प्राज्ञां नारदस्य शास सा । 
तन्त्रं छक््म्यास्ततः प्रापुर्योगिनः कपिखादयः॥ ३५॥ 

पार्वतीं श्रावयामास शंकरश्चन्द्रदोखरः। 
हिरण्यगभों योगानां वक्ता चापि सरस्वतीम्॥२६॥ 

पतित्रता हि या देव्यो देवन्रहमर्षियोगिनाम् । 
तासां पारायणं शश्वहक्ष्मीतन्त्रमिति स्मृतम् ।। ३५॥। 
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सकाञ्ाद्रह्मणः श्रत्वा मया ते कथितं बुधे । 
इष्टासि मे प्रिया चेति न किंचिद् वरोषितम् ।३८॥ 

भूयस्त्वं णु संक्षेपमनसूयेऽनसूयया । 
श्रुत्वा च कुरु यन्नेन रक्ष चाप्यप्रमादिनी ॥२३९॥। 

टक््मीनारायणाकारा भवित्री ते मनःस्थितिः । 
अपायान् संपरित्यज्य पातकान् भवसागरे।।४०॥। 

दैवाद्वा यदि वा मोह।दपायस्य परिपरुवे । 
भजमाना तथा चैव लक्ष्मीनारायणावुभो ॥ ४९१॥ 

शन्धञ्चाहु कृतान् सवानपायान् जहती स्वयम् । 
अद्टुव्धा करणे तेषां खोकसंग्रहणे रता ॥ ४२॥ 

आकिंचन्यं समारोप्य बुद्धयेव दृढया स्वयम् । 
स्वेदा सवदे दोषु सबांवस्थासु सवेथा ॥ ४३॥। 

रक्षिष्यति हरिः श्रीमानाभ्रितानिति निश्चयात् । 
आत्मात्मीयं परं सत निक्षिप्य श्रीपतेः पदे ।४४।। 

उपायं वृणु लक्ष्मीं तमुपेयं विचिन्तय । 
इति ते सकटं भद्रे शसखशाख्राथतत्फलम् ।। ४५॥ 

दश्शितं परमं तत्त्वं सावधानेन चेतसा । 

सरहस्यं ससं्षेपं रश््मीतन्त्रमिदं परम् ॥। 

नावासुदे वभक्ताय त्वया देयं कर्थचन । 
लक््मीटेक्ष्मीपतिश्चैव चेतसोऽनपगामिनो ॥ ४७॥ 

यस्य तस्मे त्वया वाच्यं यत्तदेतदनुत्तमम् । 
नास्तिकानां समीपे तु नेवाध्येयमिदं भवेत् ॥४८॥ 

नात्रतस्नायिनां तदन्न मातापितृविद्धिषाम् । 
नानाञ्ाखद्विषां चैव न गरुदे षिणां तथा ॥ ४९॥ 

दांपत्यविद्िषां चेव वनिताविद्विषां तथा | 
यो हि बेदत्रतस्नातो मातापितृगुरुप्रियः ॥ ५० ॥ 

अनिन्दक्श्च शस्माणां परापरविधानवित् । 

आस्तिकः श्रदधानश्च लक्ष्मीटक्ष्मीपतिप्रियः।५१॥। 



टष्ष्मीतंन्त्रम् 

क्रियायक्षविभागज्ञस्तन्त्रान्तरविधानवित् । सवाध्याममिकशाख्ार्थतस्ववित् प्राप्तुम्ति । 
साङ्गयोगविधानज्ञः सर्वहाखार्थतत्ववित्॥॥५२॥ ओं नमो वासुदेवाय तस्मे श्रीयैस्य सा प्रिया ५४ 

ओं नमो विष्णपल्ये च यस्या नारायणः प्रियः । 
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ो वेत्ता पदुपतेर्मतम् । नमो निलयानवद्याय जगतः सर्वहेतवे । 
उदहापोहविधानज्ञो मानतकंपदार्थवित् ॥ ५३ ॥ ज्ञानाय निस्तरङ्गाय खक्ष्मीनारायणात्मने ॥ ५५॥। 

इति श्रीपाञ्चरात्रसारे खक्ष्मीतन््रोद्धारे (तन्त्रार्थसंग्रहे) रहस्यशाक्षार्थसारो नाम 
सप्रपचछछाशोऽध्यायः 

लक्ष्मीतन्त्रं समाघ्ठम् 
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